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مقدمه
َ َّ
ُّ
َ ُ َ ُّ َ َ َ َّ
قال اهلل تبارک و تعالی :إ َّن َ
ذین َآم ُنوا َصلوا
الن ِب یا أ َهیا ال َ 
الئکته یصلون عل
اهلل َو َم ِ
ِ
ً
ّ
َ
یه َو َس ِل ُموا َت ْسلیما.1
َعل ِ 

بــدون شــک تنها چیــزی که موجــب رشــد و ارتقاء معنــوی انســان و حرکت
یشــود جذبه و کشــش حجت خدا اســت که از عالم
ب هســوی خداوند متعال م 
ملکــوت انســانها را ب هســوی بــاال میکشــد ،تمام اعمال حســنه نیــز ،مقدمهای
اســت برای تحصیل محبــت و والیت او و بهرهمندی از جذبۀ نفس مقدســش؛
ً
و هر عملی دقیقا به مقداری در رشد انسان اثرگذار است که این ارتباط و پیوند
درونی را برقرار کند؛ و لذا پیامبر أ کرم؟ص؟ فرمودند:
َ َ ْ َّ َ
َ
ٌ
ٌ
ْ ُ
ُ
َ
ُ ُّ َ
َ
الســا ُم َح َسـ َـنة ،ل َيض ُّر َم َع َها َسـ ِّـيئةَ ،و ُبغض ُه
الب علي ِه
«حب ع ِ ِ ّل ِبن أیب ط ٍ
ٌ َ َ
2
َس ِّي َئة ل َت ْنف ُع َم َع َها َح َس َنة»
و نیز فرمودند:

َ
ََ
َ
ً َ
« َل َي ْق َبـ ُـل ُ
اهَّلل ِم ْن َع ْب ٍد َح َسـ َـنة َح ّت َي ْســأل ُه َع ْن ُح ِّب َع ِ ِ ّل ْبـ ِـن أِب َط ِال ٍب َعل ْي ِه
َّ َ
السل ُم».3

 .1سورۀ األحزاب ،آیۀ .56
 .2بحار األنوار ،ج ،39ص .256
 .3امالی طوسی ،ص .106
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از ایــن روســت کــه محبــت و مــودت اهلبیت؟مهع؟ برتریــن و ارزشــمندترین
عمل در مســیر ســلوک الیاهلل به شمار میآید و اجر رسالت و کلید تقرب الیاهلل
یگــردد .در میان اعمالی که وســیلۀ توســل به اهلبیت؟مهع؟ اســت
محســوب م 
هیــچ چیــزی مفیدتــر و کارگشــاتر و آســانتر از ذکــر شــریف صلوات نیســت؛ چه
بسیار روایاتی که از بیان فضائل آن مشحون بوده و چه بسیار مؤمنینی که هریک
بهحسب خود آثار آن را تجربه نمودهاند.
بزرگان علمای شیعه کتابهای متعددی در آداب و فضائل صلوات و شرح
الفاظ آن نگاشــتهاند و شــاید بهترین و جامعترین آن ،کتاب فضائل الصلوات
یــا شــرح و فضائل صلوات تألیف مرحوم ســید احمد حســینی اردکانی؟وضر؟ از
علمای قرن ســیزدهم باشــد که بر اســاس روایات اهلبیت؟مهع؟ به بیان نکات و
آداب و فضائــل ایــن ذکــر پرداختهاســت .1با این وجــود نه در این کتــاب 2و نه در
دیگر کتبی که در دسترس است بحث جامعی دربارۀ حقیقت این ذکر شریف
و فلسفۀ تأثیرگذاری آن در ّ
نورانیت نفس و حل مشکالت به چشم نمیخورد .از
ســویی معرفت به اذکار وارد در شــرع ،هم در ّنیت گوینده اثرگذار اســت و هم در
مراعات آداب آن ،کمک شایانی مینماید.
اصــل آنچه در کتاب حاضر بیان شــده ،محصول برخــی از عرائض حقیر در
هیئت حضرت زهراء؟اهس؟ در ســالهای گذشــته اســت که در این قالب شرح و
ً
بســط یافته است .مسلما ذکر شریف صلوات ابعادی بهمراتب عمیقتر از آنچه
 .1در فضیلــت ایــن کتــاب همین کافی اســت که مرحوم حضــرت عالمه آیةاهلل حســینی طهرانی؟ق؟
ً
در برخی از نوشــتجات خود آورد ه بودند که میخواهند رســالهای در باب صلوات بنویسند؛ ولی بعدا
فرموده بودند :وقتی کتاب فضائل الصلوات مرحوم اردکانی را دیدم از تصمیم خود منصرف شدم.
 .2مرحوم اردکانی در صفحه  52از کتاب شرح و فضائل صلوات در بیانی بسیار کوتاه و در پنج خط
توضیحی دربارۀ حقیقت صلوات ارائه مینماید و آن را بیان این حقیقت به لسان رمز و اشاره مینامد.
آنچه در کتاب حاضر آمده است میتواند بهنوعی شرحی بر آن پنج خط در کالم ایشان به شمار آید.
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در اینجا شرح داده شده است ،دارد؛ ولی از آنجا که گفتهاند:
آب در یــا را ا گــر نتــوان کشــید
هــم به قدر تشــنگی باید چشــید
این چند خط به محضر ارباب علم و معرفت تقدیم میشــود؛ به امید اینکه
قدمی در راستای فهم بهتر معارف قرآن و عترت و تقرب به محضر رسول خدا و
اهلبیت صلوات اهلل و سالمه علیهم باشد.
ا گــر ایــن اثر مرضی نظــر پیامبر ا کــرم؟ص؟ و اهلبیت عصمــت؟مهع؟ قرار گیرد
ثواب آن هدیه به برخی از اخوان دینی تازهگذشــته اســت؛ لذا از خوانندۀ محترم
نیز متمنی است جهت شادمانی روح ایشان و همۀ شیعیان اهلبیت فاتحهای
نثار نماید.
ّ
و ءاخــر دعوانــا أن الحمــد هّلل ّ
رب العالمین و صلی اهلل علی ســیدنا محمد و
آله الطاهرین.
مشهد مقدس رضوی
یادبود میالد حضرت علی أکبر؟ع؟
 11شعبان المعظم 1441
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ذکر شــریف صلوات از اذکاری اســت که ضمن داشــتن آثار فراوان ،مفهوم و
ً
معنای بســیار بلندی دارد اما متأســفانه در مباحث معموال به تفســیر و مفاد آن
پرداخته نمیشود .اصل ذکر شریف صلوات از این آیه شریفه گرفته شده است
که خداوند متعال در آن میفرماید:
َ َّ
ّ
ُّ َ
َ ُ َ ُّ َ َ َ َّ
َ
یه َو َسـ ِـل ُموا
ذین َآم ُنوا َصلوا َعل ِ 
الن ِب یــا أ َهیا ال َ 
الئکتــه یصلــون عــى
ِإ ّن اهّلل َو َم ِ
ً 1
َت ْسلیما

(همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر صالت و درود میفرستند .ای اهل
ایمــان! بــر او صالت فرســتید و آن گونه که شایســته اســت ،تســلیم او
باشید).
ّ

ّ

َ ُ

ُ

چنا 
نکــه از کلمــات «اللهـ َّـم َصـ ِـل َعــى َم َّمـ ٍـد َو ِآل َم َّمـ ٍـد» برمیآیــد ،ظاهــر ذکــر
ّ
بســیار ســاده و بســیط بوده و مشــتمل بر «اللهم» نداء خداوند متعال ،نام مبارک
ّ
ل گرامیشان» و کلمه « َص ِل» است .چینش این کلمات در عین
«رسولخدا و آ 
ترکیب سادۀ آنها ،محتوا و اثری عمیق و پیچیده دارد.

 .1سوره االحزاب ،آیه .56
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معنای لغوی صلوة
کلمــۀ صــاة در ز بــان عر بــی معانــی متعــددی دارد .بعضــی از بــزرگان علــم
َّ
لغــت ،معنــای اصلــی صــاة را «ثنــا و درودگفتن» دانســتهاند .لــذا « َصــی علیه»
یعنــی تهنیــت ،مبارکباد ،درود گفت و مــدح او را بیان کرد .برخی دیگر معنای
اصلی را «دعاکردن» شمردهاند؛ صالة به این معنا در اشعار جاهلی فراوان آمده
ً ّ
است ،مثال «صل علیه» یعنی او را دعا کرد .1برخی از بزرگان نیز معنای «صلوة» را
انعطاف و خمشدن به طرف چیز دیگری دانستهاند و عقیده دارند که به همین
دلیــل این کلمه با حرف «علی» اســتعمال میشــود .2برخی نیــز معنای عامتری
ّ
ّ
َّ َ ُ
كو ّ
الدعاء ،و ّ
التمجيد ،يقال:
التبري 
«الصلة ،قال كثير من أهل اللغة :هي
َ .1راغب در مفردات گوید:
ّ
َص ّل ْي ُ
ــت عليــه ،أي :دعوت له و زكيت» (مفردات الفــاظ القرآن ،صص .)491- 490مرحوم مصطفوی
العربية في هذه ّ
ّ
ّ
المادة :هو الثناء الجميل
االستقاللي في
در التحقیق میفرماید« :و ّأما األصل الواحد
ّ
ّ
ّ
التحية
للتحية و غيرها ...األصل في المادة :هو الثناء الجميل ،سواء كان على صورة
المطلق الشامل
و هــي دعــاء للحيــاة أو علــى صورة دعاء آخر ،خبرا أو إنشــاء ،و هــذا المعنى جار في اآليــات المذكورة
ّ
َ
بالتحية أو بغيرها ّ
ّ
يصح من جانب اهّلل تعالى و من الرســول؟ص؟ و من الناسِ -إ ّن
دعاء
كلها .و إنشــاء
ُ
ّ َ
ََ َ ََ ُ ُ َ ّ َ َ
َّ
النبــي ،أي ّ
يحي ٌون عليه دعاء لحياته و ثناء جميال لــهَ .و َص ِل َعل ْي ِه ْ م أي
ــون َعلــى
اهَّلل و مال ِئكتــه يصل
ِ ِ
ّ ّ
ُ ّ َ ْ َ َ َ َُ
ّ
بالتحية و قل فيهم بجميل الثناء .كل قد ع ِلم صالت ه أي قد علم اهّلل تحية كل منها و أحاط
ادع لهم
ّ
ّ
ّ
كلمات
في
(التحقيق
به»
ـاص
ـ
خ
ال
ـانه
ـ
س
بل
و
حالته
مقتضى
على
كل
منها،
كل
ن

م
الجميــل
بالثنــاء
َّ َ ُ َ َ ُ
ُّ َ
يل أ ْصل َها ِفى اللغ ِة
ق
ة
ل
الص
«و
ــد:
ی
گو
مصباح
در
فیومی
و
.)274273
صص
،6
ج
الكريــم،
القــرآن
ُّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َّ ُ
َ ُ َ ًّ ِ َ ْ ُ َ ً َ َ
َ
ْ
ْ
راهيم مص َلى» أى دعاء ...و ِ َقيل
الدعاء ِلقو ِل ِه تع ُالى «و ص ِل علي ِهم» ُأ ِى ادع لهم «و ات ِخذوا ِمن م
قام ِإب ِ
ّ َ
ّ
ِْ َ
َّ
َّ ُ ْ ٌَََ َْ َ ّ
َّ َ ُ
ـة و ال َب َرك ِة َو ِم ْن ُه «الل ُه َّم َصـ ِـل َعلى ِآل أ ِبى
الت ْعظيم و َّالر ْح َمـ
ــن الد َعاء و
(الصــا ة) فــى اللغة مشــتركة بي
َ ْ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ِ ُ ِ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ ِ ُّ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
أوفى» أى ب ِارك علي ِه ِم أ ِو ارحمهم و على هذا فل يكون قوله يصلون على الن ِب ِ ّى مشتركا بين معنيي ِن بل
َ ُ َ َّ
ُم ْف َر ٌد ِفى َم ْع ً
الت ْع ِظيم» (المصباح المنیر ،ج ،2ص.)346
نى َو ِاح ٍد و هو
«األول :اختلف العلماء في اشتقاق ّ
 .2مرحوم سید علیخان در ریاض السالکین میفرمایدّ :
الصالة؛
يؤيدهّ :
ّ
و قيل :بل أصل الصالة اللغوي ،بمعنى الدعاء .و ّ
ّ
الجاهلية
بأن الصالة بهذا المعنى في أشعار
ّ
ّ
ّ
كثيــرة االســتعمال ....و قــال المحققون :إنها لغة بمعنى واحد و هو العطف ،ثم العطف بالنســبة إلى
ّ
اآلدمييــن ،دعاء بعضهم لبعض .قال
اهّلل تعالــى ّالرحمــة الالئقــة به ،و إلى المالئكة االســتغفار ،و إلى
ّ
ّ
الســهيلي فــي نتائج الفكر :الصالة كلهــا و إن اختلفت معانيها راجعة إلى أصــل واحد فال تظنها لفظ
ّ
اشــتراك و ال اســتعارة ،إنما معناها العطف و يكون محسوســا و معقوال انتهى» (رياض الســالكين في
شرح صحيفة سيد الساجدين ،ج ،1ص .)418
َّ
ّ َ ُ
و حضــرت عالمــه طباطبائی؟وضر؟ در المیــزان میفرمایند« :قوله تعالىُ :ه َو الـ ِـذي ُي َص ِلي َعل ْيك ْم
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بــرای آن در نظــر گرفتهاند و صلوة را به مطلق «طلب خیر» تفســیر کردهاند .1تأمل
در اســتعماالت گوناگون و ســیاق آنها نشــان میدهد همین دو نظر آخر به واقع
نزدیکتر است و گویا صالة نوعی مهرورزیدن و خیررساندن به دیگری ،همراه با
احترام و تعظیم است .آیۀ شریفه قرآن میفرماید:
َ َّ
ُّ َ
َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ
َ
ذین َآم ُنوا َصلوا َعل ِیه
الن ِ ّب یا أ ُّ َیا ال َ 
الئکته یصلون عل
ِإ ّن اهلل َو َم ِ

(خدا و مالئکه بر پیامبر خدا ؟ص؟ صلوات میفرستند؛ پس ای مؤمنین
شما نیز بر آن حضرت صالة بگویید).
وقتــی خداونــد متعــال بخواهد بر بندهای صلــوات بفرســتد و او را مدح و ثنا
گو یــد یــا برایش دعا کند یا خیر برســاند بــه نوع خاصی عمل میکنــد و هنگامی
د به طــرز دیگــری رفتار
کــه مالئکــه بنــدهای را مــورد صلــوات خــود قــرار میدهنــ 
میکنند؛ ما بندگان نیز به حســب شــأن خود و بهگونهای خاص رفتار میکنیم؛
ُّ ُ
َُُ ْ ُ
َ ُّ
الن ِور» المعنى الجامع للصالة على ما يســتفاد من موارد
مات ِإلى
َو َمال ِئكته ِل ُيخ ِر َجك ْم ِم َن الظل ِ
اســتعمالها هو االنعطاف فيختلف باختالف ما نســب إليه و لذلك قيل :إن الصالة من اهلل الرحمة و
من المالئكة االســتغفار و من الناس الدعاء لكن الذي نســب من الصالة إلى اهلل ســبحانه في القرآن
التي تترتب عليها سعادة العقبى و الفالح المؤبد
هو الصالة بمعنى الرحمة الخاصة بالمؤمنين و هي
ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ ُ
ً
َ ُّ َ َ ْ ُ ْ
َ
َ
ـور و كان ِبالمؤ ِم ِنيــن ر ِحيما»
و لذلــك علــل تصليته عليهم بقولــهِ « :ليخ ِرجكــم ِمن الظلمـ ِ
ـات ِإلى النـ ِ
(المیزان ،ج ،16ص.)329
ـتعمالها في بيت األعشــى ،و قوله تعالى
بمالحظة اسـ
 .1مرحوم
صاحب جواهر میفرماید« :و قد َ
يقال َ
ُّ َ
َ
ً
ّ َ
َ
«ع َل ْيه ْم َص َل ٰو ٌ
ات ِم ْن َر ّبه ْم َو َر ْح َم ٌة» « »4و ٰ«يا أ ُّي َها ّال ِذ َ
ين َآم ُنوا َصلوا َعل ْي ِه َو َس ِــل ُموا ت ْس ِــليما» « »5و ِ«إ ّن
َ َ َِ ٰ َ َ ُ ُ َ ُّ َ ِ ِ َ َ
َ
ّ
اهّٰلل و مل ِئكتــه يصلــون علــى الن ِب ّ
ــي» « »6و «اللهــم صل على محمد و آله» و نحــو ذلك مع أصالة عدم
ِ
َّ َ َ َ ٰ َ
ُ
َ
االشتراك و ظهور اتحاد المراد منها في قوله تعالى ِ«إن اهّٰلل و مل ِئكته» إنها بمعنى أعم من الدعاء ينطبق
عليهــا جميعهــا ،كمطلق طلب الخيــر و إرادته مثال ،و إن كان هو بالنســبة إلــى اهلل عين الفعل ،لعدم
َّ َ ٰ َ
اهّٰلل َو َمل ِئك َتـ ُـه» يريدون الخير من الرحمــة و البركة و
تخلفــه عــن اإلرادة ،فالمــراد حينئــذ من اآليــة ِ«إن
الشــفاعة و التعظيم و غيرها لمحمد؟ص؟ ،فيا أيها الذين آمنوا أنتم أيضا أريدوا به كذلك كما يريد اهلل
له ،و كذا المراد من قوله« :اللهم صل على» إلى آخره ،بل و قوله تعالى َ
«ع َل ْيه ْم َص َل ٰو ٌ
ات ِم ْن َر ّ ِب ِه ْم» لما
ِ
عرفت أن إرادته ال بد من أن تكون سببا لوقوع المراد من البركة و نحوها ،بل و كذا بيت األعشى و غيره
مما ينطبق عليها جميعها» (جواهر الکالم ،ج ،7ص .)6
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یعنی همانطور که از ظاهر آیه اســتفاده میشــود (که صالة ،در اســتعمال واحد
به خداوند ،مالئکه و انســانها نســبت داده شده اســت) صالة مشترک معنوی
و دارای معنایــی عام اســت که شــامل «صالةاهّلل» و «صــاةالمالئکه» و «صالة
ّ
االنسان» میشود اما مصادیق و نحوۀ تحقق آن ،متفاوت است.

معنای صالة تکوینی و تشریعی خداوند بر حضرت

ً
بســیاری از کارهایــی که انســانها در این عالم ظاهر انجــام میدهند ،صرفا
در مرحلــۀ ز بــانّ ،نیت و قلــب باقی میماند اما وقتی خداوند یا کســی که دارای
قدرت اســت ،همان کار را انجام میدهد ،آن حقیقت عالوه بر مرحلۀ لفظ،در
مرحلۀ معنا و در عالم واقع نیز اتفاق میافتد .گاهی از این مســئله با تعبیر فعل
ً
یشــود .مثال هدایت تشریعی بهمعنای نشاندادن
تشــریعی و فعل تکوینی یاد م 
راه به دیگری با بیان الفاظ و اشاره و ...است و از آن به «راهنمایی» تعبیر میشود
اما هدایت تکوینی بهمعنای گرفتن دست کسی و بردن او و رساندن به مقصود
است و «راهبری» نامیده میشود.
صالة و صلوات نیز میتواند به دو گونۀ تشریعی و تکوینی تقسیم گردد .صالة
تشریعی همان است که انسان از کماالت ،مقامات و درجات شخصی ،مدح و
تعریف و تمجید نماید و کماالت وی را با کلمات ابراز نماید و با بیان خوبیها
و تعریف و تمجید به او خیری برســاند و محبتی بنماید یا با دعاکردن ،خوبی و
خوشــی را برای او آرزو نماید؛ اما صلوات تکوینی این اســت که در عالم تکوین،
کماالت کسی را اظهار کنیم و خیر به او برسانیم و محبت بورزیم.
ّ
صلواتفرســتادن خداونــد متعــال فقــط بــه حــد تعریفکــردن از مؤمنیــن و
دع اکــردن یــا همان صلوات تشــریعی در مرحلۀ لســان و عالــم مفاهیم ،خالصه
ً
یشــود؛ بلکــه در یــک ســطح باالتر ،خداونــد با صلــوات تکوینی خــود ،واقعا
نم 
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صفات حسنه را در وجود شخص ایجاد مینماید و با ّ
تصرف حقیقی و تکوینی،
این بند ه را بهسمت کمال و هدایت سوق میدهد .به این معنا «صلوة تکوینی»
گفته میشود .قرآن کریم میفرماید:
َّ
ُ
ُ
َ
َ ّ ََ ُ
ُ
ّ
ُُ ْ
َ ّ
النور َو َ
یخر َج ْ
کان
ُ هـ َـو الــذی
کم ِم َن الظلمـ ِ
یص ِل علیک ْم َو َم ِ
ـات ِإل ِ
الئکته ِل ِ
ال ْؤ ِم َ
ً 1
ب ُْ
ننی َرحیما
ِ
(اوســت خدایی که هم او و هم فرشــتگانش بر شــما بندگان صلوات و
ً
رحمت میفرستند تا با این صلوات فرستادن شما را تکوینا از ظلمات
به سوی نور بیرون ببرد و او به مؤمنین رحیم بوده است).
صلوات خداوند متعال بر رســولخدا ؟ص؟ و مؤمنین ،هم صلوات تشــریعی
اســت و هــم صلــوات تکوینــی .خداونــد در قــرآن کریــم پیامبــر ؟ص؟ و مؤمنین را
ثنــا گفتــه و خوبیهای ایشــان را بیان کرده و خیر ایشــان را خواســته اســت؛ این
خیرخواهــی و بیــان نیکو ،همان صلوات تشــریعی اســت .صلــوات تکوینی نیز
همان اســت که بهتعبیر روایات ،خداوند متعال رســولخدا ؟ص؟ را تزکیه فرموده
و از بدیها دور نگه داشته و ایشان را در همان مقام طهارت مطلقهای که در آن
حضور دارند ،حفظ میکند.
پــس اینکــه پیامبراکرم ؟ص؟ هیچگاه به آلودگی دچار نمیشــوند و در حفظ و
عصمــت الهی قرار دارند ،نوعی از صلوات تکوینی اســت که خود ،از مصادیق
صلــوات بــه شــمار میرود؛ ز یــرا این طهــارت ،کمالــی واقعی در وجــود حضرت
ً
است که خداوند متعال ،هم آن را در قالب کلمات بیان میفرماید و هم تکوینا
مدد رسانده و آن را حفظ مینماید.
 .1سوره االحزاب ،آیه .43
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معنای صلواتفرستادن مالئکه بر حضرت
ت مالئکــه بر پیامبراکرم ؟ص؟ یا مؤمنین نیز هم تشــریعی و هم تکوینی
صلــوا 
است .اگر کسی گوش باطنش ،شنوا باشد صدای صالة تشریعی یا همان مدح
و ثناگفتن مالئکه را در شــأن حضرت رســولاکرم ؟ص؟ و مؤمنین خواهد شنید.
از ســوی دیگر چون مالئکه در عالم تکوین واســطۀ کماالت و خیرات و وســایط
فیــض الهــی هســتند ،رســولخدا ؟ص؟ و مؤمنیــن را بهنوعی حفــظ مینمایند 1و
ً
تکوینا بهصورت دائمی ایشــان را کمک کرده و در مســیر خیر و سعادت حرکت
میدهند؛ این یار یرسانی ،صلوات تکوینی ایشان محسوب میشود.
در تعابیر راویان و اهل تفســیر و لغت وارد شــده اســت که صلوات خداوند،
تزکیه و رحمت؛ و صلوات مالئکه ،تزکیه و استغفار (بهمعنای شستن آلودگیها
از نفوس بندگان خدا) است .برای نمونه از أبوبصیر روایت شده است که:
ََ َ
َ
َ َُْ ُ َ
َ ُ
َْ ُ َ َ
اهَّلل َعل َر ُس ِول ِه فقال
اهَّلل؟ع؟ َع ْن َه ِذ ِه
اآلي ِة فقلت ْکيف َصل ة ِ
« َسألت أ َبا ع ْب ِد ِ
َّ َ َ ْ
َ ُ َ َ ُُ َُ
ُ َ 2
ل»
ات الع 
َيا أ َبا َم ّم ٍد ت ْز َکيته له ِف السماو ِ
َ ُ ُ َ ُّ َ َ
(از حضــرت امــام صــادق؟ع؟ دربارۀ آیــه إ َّن َ
ون َعل
الئکتــه يصل
اهَّلل َو َم ِ
ِ
َ
ّالنـ ِ ّـي پرســیدم و گفتــم معنــای صــاة خداوند بر رســولش چیســت؟
حضرت فرمودند :یعنی او را در آســمانهای بلندمرتبه پاکیزه ساخته و
تطهیر میفرماید).

 .1مالئکــه در مقامــی مــادون مقــام باطن پیامبر ؟ص؟ هســتند و خودشــان از آنجا مــدد میگیرند؛ ولی
نســبت به مراتب پایینتر پیامبر اکرم؟ص؟  ،واســطه در نزول خیر و برکت و علم و قدرت بر قلب و بدن
َ
فرماید :ل ُه
پیامبر هستند و بدین معنا به حضرت فیض م َیرسانند؛ چنانکه خداوند در قرآن
کریم می ُ ُ ْ َ
َ
َْ َ َُ
ُم َع ّق ٌ
وح ال ِم ُني
بات ِم ْن َب ْ ِي َي َد ْي ِه َو ِم ْن خل ِف ِه ْيفظ َون ُه ِم ْن أ ْم ِر اهَّلل( ســورۀ الرعد ،آیه  )11و نیزَ :ن َز ل ِب ِه ّالر
ِ َْ
َعىل قل ِبك( سورۀ الشعراء ،آیه )193
 .2بحار األنوار ،ج ،17ص .19
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و از حضرت امام صادق؟ع؟ نقل شده که فرمودند:

َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ
َْ ٌ
َّ َ ُ
کیة َو م َن َّ
1
اس ُد َعاء»
الن
ز
ت
کة
ئ
ل
الصل ة ِم َن اهّلل عز و جل رحة و ِمن ال
«
ِ
ِ
ِ
ِ

(صلوات خداوند رحمت و صلوات مالئکه تزکیه و صلوات انسانها
دعاء است).
این روایات شــاید بدین معناســت که صلوات خداوند همان اصل رحمت
الهــی اســت و صلوات مالئکه تنــزلدادن و پاییــنآوردن آن رحمــت ،در مراتب
عوالــم میباشــد ،ز یــرا تزکی ه حاصــل ظهور و فعلیــت آن رحمت اســت .در واقع
حد ظرف و شأن خود ،آن رحمت و برکت الهی را وساطت کرده و بر
مالئکه در ِ
بندگان خدا نازل میکنند .حال این تنزل رحمت را میتوان به مدح و ثناگفتن
حضرت حق و مالئکه تعبیر نمود .ازهری آورده است که:
َّ ُ
عاء و ْاس ِت ْغ ٌ
الة من املال ئکة ُد ٌ
فار ،و من اهلل رمحة».2
«الص
و راغب در مفردات میگوید:

«و َص َل ُةاهّللللمسلمنيهويف ّ
التحقيق:تزکيته ّإياهم.و قالُ :أولئک َع َل ْي ْم َص َل ٌ
وات
ِ
ِ
ِ
ٌ
ّ
ْ
ّ
ِم ْن َر ِّ ِب ْم َو َر َحة ،و من املال ئکة هي الدعاء و االستغفار ،کما هي من الناس».3

معنای صلواتفرستادن بندگان بر حضرت

َ َّ
ُّ َ
ـن َآم ُنــوا َصلوا َعلیـ ِـه( ای
خداونــد خطــاب بــه بندگان میفرمایــد :یا أ َهیــا الذیـ َ 

کسانی که ایمان آوردهاید شما نیز بر رسولخدا ؟ص؟ صالة را به جا آورید و اقبال
ّ ً
نموده و ثناء بگویید و دعا کنید)؛ مســلما یک مرتبه از این صالة این اســت که
 .1معاني األخبار ،ص .368
 .2لسان العرب ،ج ،14ص .465
 .3مفردات الفاظ القرآن ،ص .491
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مدائــح و فضائــل ایشــان را بگوییم و بــا زبان ،کماالت آن حضــرت را بیان کنیم
و از صفــات رســولخدا ؟ص؟ تعر یــف و تمجیــد نماییم .یکی دیگــر از مصادیق
صلوات نیز دعاکردن برای حضرت اســت .چنانکه حضرت فرمودند « :الصالة
َ َّ
اس ُد َعاء»ّ .اما چگونه و با چه ادبیاتی مدح و دعا را بیان کنیم؟
ِمن الن ِ
در ادب دینی به ما آموختهاند اگر قصد مدح و ثنای حضرت و اقبال و توجه به
ایشــان و دعاکردن برای وجود مبارکشــان را داشتید با تعبیری خاص ،بر رسولخدا
ّ َّ ّ َ ُ
هم َص ِل َعل َم َّم ٍد َو
؟ص؟ صلوات بگویید که تعبیر موردنظر ،همین ذکر شــریف «الل
ُ
ِآل َم َّم ٍد» اســت .در روایت آمده اســت هنگامیکه آیه نازل شد از خدمت حضرت
َّ َ ُ َ
َْ
الصلة َعل ْيک؟» حضرت در پاسخ فرمودند:
«کيف
پیامبر ؟ص؟ پرسیدند:
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ ّ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
«تقولــون اللهــم صـ ِـل عل ممـ ٍـد و ِآل مم ٍد کمــا صليت عل ِإبر ِاهــم و عل ِآل
َ
َ
ِإ ْب َر ِاه َمي ِإ ّنک َ ِح ٌيد ِميد».1
ّ
پــس مــا موظفیم در مقام مــدح و ثناءگفتن حضرت پیامبــر و دعاکردن برای
ایشــان ،از خــود خداونــد بخواهیم که او بــر پیامبراکــرم ؟ص؟ و آلطاهرینش؟مهع؟
صلوات بفرستد.
بــا اینکه ظاهر این ذکر شــریف ،دعــا اســت و در آن از خداوند میخواهیم که بر
رســولاکرم و خاندان مطهرش صلوات و رحمت ســرازیر کند ،اما در واقع مصداق
خــود ایــن ذکــر شــریف بهنوعــی مــدح و ثنای
صلواتفرســتادن مــا نیــز میباشــدِ .
رسولخدا بوده و در حقیقت اظهار ّ
محبت و اقبال و توجه به حضرت است و باالتر
از آن ،با ّ
توجه به توضیحی که خواهد آمد ،یک نوع ایصال خیر و کمال تکوینی به
آن حضرت است .پس در واقع طلب صالة و رحمت از خداوند برای رسول خدا،
خود ،مصداقی از مصادیق صلواتفرستادن ،مدح ،ثنا ء و دعاکردن ماست.
 .1بحار األنوار ،ج ،91ص .51
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حال باید مشــخص شــود که معنای این جملۀ مبارک چیســت ،چه آثاری
بــر ذکــر صلــوات مترتب بوده و ایــن ذکر چه خیــرات و برکاتی در عالــم دارد و چرا
در دین مقدس اســام به ما دســتور دادهاند تا بدین شکل با حضرت رسولاکرم
و اهلبیــت؟مهع؟ ارتبــاط برقرار کنیم .برای روشنشــدن این مســئله ابتــدا باید به
نکات ظریفی که در این ذکر وجود دارد توجه کنیم:

نکتۀ اول :صلوات پیوند والیت و توحید است
نکتــۀ اول در معنــای صلــوات ایــن اســت کــه بــا اینکــه ذکر رســولخدا ؟ص؟
بهتنهایی و ب هشــکل خطاب مســتقیم امکانپذیر اســت اما انسان به جای آنکه
ً
مســتقیما بــه رســولخدا ؟ص؟ رو کنــد و مــدح آن حضــرت را بــا بیــان کمــاالت
ّ
ایشــان بــه جــای آورد ،بــه خداوند رو کرده و مســئله را بــا «اللهم» شــروع میکند و
بیــن توحید و والیت پیونــد برقرار مینماید .چنانکه در مقــام زیارت ،گاهی زائر
بهطور مســتقیم خطاب به حضرت میگوید « :الســام علیک یا رســول اهّلل» .اما در
ادبیات دینی بهعنوان دســتور عام و همیشــگی فرمودهاند که انســان ذکر خدا و
ذکر رسولخدا را با یکدیگر در قلبش جمع نماید و هرگاه قصد فرستادن صلوات
نفــس توجه به
ک وتعالــی توجه کنــد زیرا
بــر رســولخدا را دارد  ،ابتــدا بــه اهّلل تبــار 
ِ
خداوند ،بهخودیخود ،نور به همراه دارد.
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نکتۀ ّ
دوم :عرض نیاز به درگاه الهی
در ذکر شریف صلوات ضمن اینکه به خداوند متعال توجه میکنیم ،عرض
ّ
ّ
حاجــت و بندگــی کرده و با تعبیر «اللهم» رو به درگاه الهی میآوریم؛ زیرا «اللهم»
در اصــل همــان «یــا اهّلل» اســت که انســان ایــن صیغۀ نــدا را در هنــگام گدایی و
عرض حاجت و تقاضا از خداوند  ،مورد استفاده قرار میدهد .پس ذکر صلوات
ً
ً
ّ
اوال ترکیب بین ذکر خدا و ذکر رسولخدا است و ثانیا در گفتن لفظ «اللهم» حال
تقاضا و خضوع و خشوع نسبت به خداوند متعال نهفته است .لذا اگر آدمی با
ّ
ّ
عبودیت خــود در برابر حضرت
حضــور قلب «اللهم» بگو یــد ،ناخودآ گاه به مقام
حــق نیــز توجــه و اعتــراف کرده اســت .به این ترتیــب مؤمن با گفتن ذکر شــریف
صلــوات ،در ابتــدا خــدای خود را یاد کرده و ســپس این یاد را همــراه با خضوع و
خشوع در قلب مینشاند.

سومّ :
نکتۀ ّ
ّ
جامعیت الهی
توجه به مقام
در ذکــر شــریف صلوات ،خداوند را با اســم «اهلل» یاد میکنیــم و او را از جهت
ّ
جامعیت همۀ صفات کمالیاش بهخاطر میآوریم؛ زیرا در اصطالح متون دینی
«اهّلل» اســم جامــع همۀ صفات کمال خداوند اســت .گاهی انســان خداوند را با
اســم ّ
«رب» میخوانــد و اشــاره بــه صفت ّ
ربوبیــت و تدبیر خداونــد دارد و گاهی
خداونــد را بــا صفت «رحمان  ،رحیم ،رئوف و یا شــدید االنتقام و »...میخواند و
به یکی از اســماء و صفات مختلف الهی توجه میکند .اما وقتی کســی به اسم
«اهّلل» توجه میکند در واقع همۀ خوبیها و کماالت را در خداوند جمع کرده و به
ّ
جامعیت خداوند نســبت به همۀ اســما ء و صفات الهی ،توجه
مقام عظمت و
مینمایــد« .یــا اهلل» یعنی ای کســی که همۀ خوبیها و همــۀ کماالت در تو جمع
است و در کار تو هیچ نقص و سستیای وجود ندارد.
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در آیۀ شــریفه نیز اشــاره شــده اســت که صلوات خداوند بر رســولش از اســم
ـون َع َل َّالن ّب و نفرمــودهّ :
یشــود :إ َّن اهّلل َو َمالئ َ
کتـ ُـه َ
یص ُّلـ َ
«إن ّ
الرب یا
«اهلل» صــادر م 
ِ
ِ
ِ
ّ
ّإن الرحمــن یصلــی»؛ یعنــی خداونــد از مقــام جامعیت خــود ،خیر را بر رســولش
افاضه میکند و این افاضۀ خیر به اسم ّ
خاصی منحصر نیست؛ زیرا آن حضرت
میان همۀ اســما ء و صفات الهی جامعیت دارند و از همۀ آنها بهشــکل أعلی
بهرهمندند.

ّ
نکتۀ چهارم :درخواست مجدد از خداوند
ّ

نطــور کــه بــا ذکــر «اللهــم» و در حــال خضوع و خشــوع از خداونــد تقاضا
هما 
َ ّ
میکنیم  ،در ادامۀ این تقاضا ،کلمۀ «ص ِل» تکرار میشود که تداومدهندۀ همان
ّ
حــال خضوع و خشــوع در «اللهم» اســت .لذا در ذکر شــریف صلــوات این حال
ً
خضوع و خشوع در برابر خداوند متعال دائما جاری است.

نکتۀ پنجم :یاد رسول خدا و آل حضرت؟مهس؟
نکتــۀ دیگــر در بــاب حقیقت صلــوات تصریح به لفــظ «اهّلل» و لفظ شــریف
«محمــد و آل محمد» اســت .هریک از این الفاظ بــرای خود خصوصیتی دارند
و هرکدام نیز بهتنهایی موجب دفع شیاطینمیشوند .امام باقر؟ع؟ میفرمایند:
َّ َّ
الشـ َ
وب َّ
اب َکما ُیذ ُ
ـیط َان إ َذا َ ِس َع ُم َن ِاد ًیا َین ِادی یا ُ َم َّم ُد یا َع ِل َذ َ
الر َصاص؛
« ِإن
ِ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
1
َح ّت ِإذا َ ِس َع ُم َن ِاديا ُي َن ِادي ِب ْاس ِم َع ُد ّ ٍو ِم ْن أ ْع َد ِائ َنا ْاه َت ّز َو اخ َتا ل»
(شــیطان وقتی صدای کسی را بشــنود که دیگری را به اسم محمد و یا
علی صدا میزند مانند ُســرب ذوب میشــود .و اگر بشــنود کســی را با
 .1الکافی  ،ج  ، 6ص .20
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اســم یکی از دشــمنان ما صدا میزنند شادمان شده و از سر خیالبافی
تکبر میکند).
دیگــر اســماء اهلبیــت؟مهع؟ نیــز با ایــن مال ک شــامل ایــن حکم میشــوند و
هنگامیکه انسان فرزندانش را در خانه با نام اهلبیت؟مهع؟ صدا میزند ،شیاطین
نفس شــنیدن این
از شــنیدن این صدا رنج برده و اذیت شــده و میگریزند .پس ِ
ً
اسماء چنین خاصیتی برای آنها دارد .طوائف جنی عموما از نظر عقالنی قوی
نیستند و بیشتر عاطفیاند و مانند برخی انسانها  ،عواطفشان بر آنها غلبه دارد
و اگر با کسی دشمنی داشته باشند ،از هر شخصی که به آن اسم باشد  ،بیزارند.
ّ
طائفۀ شیاطین لعنةاهّللعلیهم نیز بهواسطۀ عناد و تنفری که نسبت به رسولخدا
و امیرالمؤمنین؟مهع؟ دارند  ،وقتی اسم آن حضرات را میشنوند ،با اینکه آن لفظ
نــام فرزنــد ماســت ،رنجیدهخاطــر شــده و از محیطی کــه این اســماء در آن بیان
شده ،دوری میکنند.
ّ
باالتر از آن ،این اســت که هریک از این اســامی موکلینی از مالئکه دارند که
ّ
ّ
با هر بار تلفظ آن نام ،موکلین آن حضور مییابند و حضور آنان نیز برای شیاطین
آزاردهنده است و بیان این نامهای مبارک موجب دورشدن آنها و جلب خیرات
خواهد شد .حال اگر انسان اسم رسولخدا و امیرالمؤمنین؟مهع؟ را به زبان بیاورد
و قصــد او ،وجــود مقدس رســولخدا یا وجــود مقدس امیرالمؤمنین؟مهع؟ باشــد،
ً
نفس تلفظ این اسامی ،موجب
طبیعتا آن شیاطین بیشتر رنجیدهخاطر شده و ِ
دورشــدن آنها میگردد .به همین دلیل بــزرگان فرمودهاند که برای دفع جنیان و
شیاطین بر روی دیوارهای خانه و محل کار ،آیات قرآن و اسامی معصومین؟مهع؟
را نصب کنید.
البته شیاطین نیز مانند انسانها مراتبی دارند و گاهی مانند برخی انسانها
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ّ
متنفرنــد ولــی از روی لجاجتشــان همانجــا میایســتند ،برخــی از
کــه از چیــزی
شــیاطین نیــز چــون قصــد آزار بنــدۀ ُمحــب اهلبیــت؟مهع؟ را دارنــد ،بــا اینکــه از
یشــوند ،اما در آن محل میماننــد تا صدمۀ خود را
شــنیدن ذکــر صلوات آزرده م 
وارد کنند .مثل انســان ســارقی که در دود و آتش فرو میرود تا بلکه بتواند چیزی
ً
را سرقت کند و لیکن نوعا چون شیاطین از این اسامی رنج میبرند ،این اسماء
مبارکه سبب دوری آنها میشود.
ً
حال وقتی انسان در مرتبۀ باالتر از لفظ ،قلبا نیز به حضرت رسول ؟ص؟ توجه
ی این ذکر چندین برابر شــده و ســبب جذب بیشتر مالئکه و دفع
کند ،اثر ملکوت 
یشــود و تمامی این برکات از آثار طبیعی ذکر شریف
چندین برابری شــیاطین م 
صلوات است.

دلیل صلوات بر آل محمد
سؤالی که در اینجا پیش میآید این است که در این آیۀ شریفه امر شده است
کــه بر رســول خــدا صلوات بفرســتید ولی طبــق روایات فــراوان وقتــی از حضرت
َّ
ّ َ
پرســیدند که چگونه بر شــما صلوات بفرســتیم فرمودند« :بگویید الل ُه َّم َص ِل َعل
ُ َم َّمـ ٍـد َو آل ُ َم َّمـ ٍـد» .چــرا «آل ّ
محمد» در این آیه نیســت اما در ذکر شــریف صلوات
افزوده شده است؟ مرحوم عالمه طهرانی؟هر؟ در این باب بیانی طوالنی و بسیار
عمیق دارند ،ایشان میفرمایند:
«در این آیه مبارکه صلوات ،سـ ّـر ى اســت بس عجیب .زیرا خداوند امر
به صلوات بر رسول مىکند ،نه بر رسول و آل اوّ .اما در این روایات بسیار،
معنى صلوات بر پیامبر را صلوات بر او و بر آل او گرفتهاند.
ّ
یعنى :رسول عبارت است از رسول و آل رسول .و این به واسطه شدت
ً
ّ
اتصال نفوس قدسیه آل اوست به او ،به طور ى که ابدا میان نفس رسول
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و نفــس آل او جدایــی و فاصل ـهاى وجود نــدارد ،و آل او چنــان در ارتقاء
از مراتــب توحیــد و معرفت باال رفتهاند که در همان مقام و منزل رســول
َّ
اهّلل مقام و منزل گرفته ،و لحظهاى از نردبان و ُســل ِم این معراج معنوى و
روحى درنگ ننموده ،و با نفس رسول اکرم ُهو ُه ِویت پیدا نمودهاند.
ّ
واحدیت
ایــن وصــول به مقام فنــاء در ذات خداوند اســت ،و حقیقت
کلیه مطلقه ّ
ـت مفــاد و معنى والیت ّ
ّ
الهیه مىباشــد که در آن
و
وحدانیـ ِ
ّ
تعدد و ّ
تجز ى امکان ندارد ،و ِصرف ّ
تجرد و نور محض و بساطت کامل
است .پس در آنجا صلوات بر پیغمبر صلوات بر آل اوست ،و صلوات
بر آل او صلوات بر خود اوست.
َ
ُّ ً َْ ُ َ
ْ َْ
ـض َو اهّلل َ ِسیـ ٌـع ع ِلـ ٌـم( آل عمــران ّ )43 : 3ذر یــهاى
ذ ِر یــة بعضهــا ِمــن بعـ ٍ
مىباشــند که بعضى از آنها از بعض دیگرند و خداوند سمیع و علیم
است.
در آنجا عنوان ّ
محمد عین عنوان على ،و نفس عنوان فاطمه ،و حقیقت
عنوان حسن و حسین و واقعیت عنوان على و ّ
محمد و جعفر و موسى و
محمد و على و حسن و ّ
على و ّ
محمد است .یعنى در ال عنوان است.
َ َ ً َ ْ ً
ُ
ه َن ِالک ْال َو َل ُیة ِ ّل ْ َ
ال ّ ِق ُه َو خ ٌیر ث َوابا و خ ٌیر ُعقبا( الکهف  )44 :81در آنجا
والیت اختصاص به خدا دارد که ّ
حق استَ .و اهّلل َحق ،بهترین پاداش
و بهترین عاقبت مىباشد.
و مىدانیم که :والیت انحصار به خداوند دارد؛ پس همه این والیتها
به نحو ُهو ُه ِویت واقعى است ،و یک والیت بیشتر نمىباشد .زیرا یک
واقعیت و یک اســم اعظم وجودى بیش نیســت ،و یک وجود اصیل و
َب ْحت و ِصرف بیشتر معنى ندارد.
حــاال اگر شــما بگویید :در تفســیر ایــن آیه که این معنى بســیط و ّ
مجرد
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و ذات وحدانــى را مىرســاند ،و خطــاب خــدا بــا امــر او بــه مؤمنیــن بــر
صلــوات بــر پیغمبر اســت و بس ،چرا پیغمبر؟ص؟ در تفســیر آیــه ،آل را
جدا نمودهاند و آن را عطف بر رســول اهّللاند؟! باید پیامبر هم بفرمایند:
ُ ُ ّ َّ َ ّ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ
یت َعل ْإب َر ِاه َمی!»
«قولوا :اللهم ص ِل عل مم ٍد کما صل
پاسخ آن این است که :این معنى دقیق را ادراک نمىتوانند بکنند مگر
صاحبان والیت و شاگردان ورزیده این دبستان .و ّاما سایر مردم را از آن
بهرهاى نمىباشد .فلهذا براى آنکه اصل صلوات بر آل ّ
محمد فراموش
نگــردد ،و در بوتــۀ نســیان و جهــل و غفلــت ســپرده نگــردد ،پیامبــر امــر
ً
فرمودهاند تاحتما با صلوات بر پیغمبر صلوات بر آل او ضمیمه شــود،
ُ
وگرنه صلواتى که بر پیامبر باشد و بر آلش نباشد در حقیقت و ل ِّب معنى
ًّ
صلوات بر پیغمبر نیست و إنا کشف مىکنیم که :ما صلوات بر نفس
واقعى رسولاهّلل نفرستادهایم ،بلکه بر رسولخدائى که با آلش جداست
ً
ّ
صلوات فرســتادهایم ،و روى این اســاس حتما باید در عبارت و تلفظ
ً
محمد را عطف بر ّ
هــم کلم ـ ۀ آل ّ
محمد کرد تــا صلوات بر پیغمبر واقعا
ّ
جاى خود را اتخاذ نموده باشد.
و این است ّ
سر آنکه هر جا ذکرى ،و یا نامى ،و یا یادى از پیغمبر مىشود،
محمد و آل ّ
به دنبال آن بدون فاصله ،صلوات بر ّ
محمد باید فرستاد.
َ ُ ً
ُ
ّ َّ ّ
ْ
هم َص ِل
در نماز مىگوییمَ « :و أش َه ُد ّأن َم َّمدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسول ُ ه و به دنبال آن :الل
ُ
َ ُ
َعل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍد» و بعد از صلوات باز دعا بر خود رسولخدا مىکنیم و
ْ
َ
َ
َ ْ َ
َ
مىگوییمَ « :و َتق َّبل َشف َاع َت ُه َو ْارف ْع َد َر َج َت ُه َو ق ّ ِر ْب َوسیل َت ُه َو ْأد ِخل َنا ِف ُز ْم َر ِت ِه».
در «أمالــى» صــدوق دارد :حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در خطبهاى که
بعد از رحلت حضرت رسولاکرم؟ص؟ ایراد کردهاند ،فرمودهاند:
َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ
الصل ِة َعل
ِبالشهادت ِنی تدخلون النة ،و ِبالصل ِة تنالون الرحة! فأ ِکثر وا ِمن
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َّ
ُّ
َّ َ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ َّ
َ
ْ َ
النـ ّ
ـى یا َأهیا ال ِذیـ َـن َآم ُنوا َصلوا
ن ِبیکــم و ِآلـ ِـه .إن اهّلل و مل ِئکتــه یصلــون عل ِ ِ
ً
ّ
َ
1
َعل ِیه َو َس ِل ُموا َت ْس ِلیما( االحزاب )65 :33

«بــه ســبب اداى شــهادتین در بهشــت داخــل مىشــوید ،و بــه ســبب
صلــوات رحمت به شــما مىرســد! پس صلوات بر پیامبرتــان و بر آل او
َّ
بسیار بفرستید ،چون خداوند مىفرماید :إن اهّلل -تا آخر».
در اینجا مىبینیم که حضرت براى لزوم استشهاد بر صلوات بر آل ،به
آیه مبارکه که در آن فقط بر پیغمبر ذکر شده است ،استدالل فرمودهاند.
و در صحیفــه کاملــه سـ ّ
ـجادیه پس از ذکــر ّ
محمد ،صلوات بــر او و آل او
مىفرستد:
َ
ّ
« َو ْ َ
ون َ
ال ْمـ ُـد ِ ّل الـ ِـذى َم َّن َع َل َینا ُب َح َّم ٍد صىل اهّلل علیه و آلــه ُد َ
االم ِم ْ َ
اض ِیة َو
ال ِ
ِ
َّ َ
ُْ
2
الس ِالفة»
ون
الق ُر ِ
و حمد و ســپاس ،اختصاص به اهّلل دارد ،آن که بر ما به ســبب ّ
محمد
ّ
َ
صلىاهّللعلی هوآله ّمنت نهاد ،بدون ّامتهاى گذشته و قرنهاى سپرى
گشته .همچنین عرض مىکند:
َ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
« ّالل ّ
هم َص ّل َع َل ّ
حمم ٍد َو ِآل ِه کما ش َّرف َتنا ِب ِهَ ،و َص ِل عل م ّم ٍد َو ِآل ِه کما ْأو َج ْب َت
ِ
َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ
3
الل ِق ِب َس َب ِبه»
لنا الق عل
محمــد و آل ّ
بــار خداونــدا درود بفرســت بر ّ
محمد ،همچنانکــه ما را به
محمد و آل ّ
محمد شرافت دادى! و درود بفرست بر ّ
ّ
محمد همچنان که
به سبب او از براى ما ّ
4
حق را بر خلق واجب گردانیدى!».
 .1بحار االنوار ،ج  ،94ص .48
 .2دعاى دوم ،از صحيفه با ترجمه آيةاهلل شعرانى ص .21
 .3دعاى بيست و چهارم از همين صحيفه در ضمن َو َك َ
ان من دعائه؟ع؟ ألبويه؟امهع؟ ،صص .87 - 86
 .4امامشناسى ،ج ،15صص .134 _ 131
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بــر ایــن اســاس باید گفت امــر الهی به صلوات بــر رســولخدا ؟ص؟ تنها امر به
صلــوات بــر مقــام ظاهــر حضرت نیســت  ،بلکــه این امر شــامل صلوات بــر مقام
والیــت ّ
کلیه حضرت نیز میباشــد که در آن مقــام ،حضرت بر همه ُم َهیمناند و
ُُ
در آن مقام  ،اهلبیت؟مهع؟ با یکدیگر اتحاد دارند و کلهم نور واحد میباشند .لذا
در هنــگام صلــوات انســان نباید تنها به مقام ظاهر حضــرت  ،نظر خود را مقصور
کند بلکه باید به مقام والیت و باطن حضرت که همهجا را فرا گرفته و با همهچیز
و همهکس همراه اســت  ،التفات و توجه نماید .با توجه به این نکته بســیاری از
نکات دیگر این ذکر شریف که در ادامه میآید روشن خواهد شد.

مراد از آل محمد چه کسانیاند؟
در ذکــر صلــوات بعد از نام مبارک رســولخدا ؟ص؟  ،نــام آل محمد؟مهع؟ آمده
است .در تفسیر «آل محمد» چند قول وجود دارد:
لسـ ّـنت ،آلمحمــد را بــر همــۀ مســلمانان و امــت منطبــق
 -1بســیاری از اه 
دانستهاند .این نظر بدون شک خطاست ،زیرا هم از نظر لغوی باطل است و هم
روایات فراوانی در رد آن وجود دارد.1
 -2جمعی از ایشــان آلمحمد را بر خصوص وارثان معنوی حضرت منطبق
میدانند؛ یعنی کســانی که در اثر متابعت از آن حضرت ،به ایشــان ملحق شده
و در مقام خلوص و طهارت وارد گردیدهاند که امامان اثناعشر و حضرت فاطمه
زهراء؟مهس؟ برترین ایشــان هســتند .این نظریه در کلمات عدهای از اهل عرفان از
علمای اهلتسنن آمده است.
 .1مرحوم آیةاهلل قاضی طباطبائی؟وضر؟ در کتاب تحقیق دربارۀ اول اربعین حضرت سید الشهداء؟ع؟
بحث مفصلی در باب صلوات دارند و در آن نظریۀ ســوم را تأیید کرده و نظر اول و دوم را ب هشــدت رد
نمودهاند .برای مشاهدۀ اقوال و ادله به این کتاب ،صفحات  250تا  279مراجعه شود.
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 -3غالب علمای شیعه «آلمحمد» را منحصر در معصومان از امت (ائمه و
حضرت فاطمه؟مهع؟) دانستهاند.
روایــات نیــز در ایــن بــاب دو دســته اســت .در بســیاری از روایــات آلمحمد
در ذر یــۀ پیامبــر منحصر شــده و چــون میدانیم که همــۀ ذریه را در بــر نمیگیرد،
میفهمیم که منظور امامان معصوم؟مهع؟ میباشند ،اما در برخی دیگر از روایات
«آلمحمد» معنایی عامتر داشــته و کســانی را که به معصومین ملحق شــدهاند
نیز در بر میگیرد؛ مانند حضرت علیاکبر و حضرت اباالفضلالعباس یا زینب
کبری یا سلمان فارسی .1در روایت وارده شده است که:
َ
ٌ ّ
ََ َ
ّ َ ُ
« ْکنـ ُـت ِع ْنـ َـد أِب َع ْبـ ِـد اهّلل؟ع؟ فقــال َر ُجــل اللهـ َّـم َصـ ِـل َعــى َم َّمـ ٍـد َو اهلبیت
َ َ
ََ َ َ َ
ََ َ َ
َ ََ َ ْ
ُ
َم َّمـ ٍـد -فقــال ل ُه أ ُبو َع ْب ِد اهّلل؟ع؟ یا َهذا لق ْد ضیقـ َـت َعل َینا أ َما َع ِل ْم َت أ ّن أ ْهل
َ
ْ
َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ّ َّ ّ
یت َ ْ
اب ْال َ
خ َسـ ٌـة أ ْص َح ُ
هم َص ِل
کسـ ِـاء -فقال الرجل کیف أقول :قال ق ِل الل
ال َب ِ
َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ
َ َْ
2
عل مم ٍد و ِآل مم ٍد -فسن
کون ْن ُن َو ِش َیع ُت َنا ق ْد َدخل َنا ِف ِیه»

(عماربنموســى ســاباطى مــى گویــد کــه :در محضــر امــام صادق؟ع؟
ّ
بــودم کــه مردى ایــن گونه صلوات فرســتاد« :اللهم صــل على محمد و
اهلبیت محمد» ،حضرت به او فرمود :اى مرد! کار را بر ما تنگ کردى!
آیا نمىدانستى که اهلبیت همان پنج تن اصحاب کساء هستند؟ آن
ّ
مرد پرسید :چگونه صلوات بفرستم؟ حضرت فرمود :بگو« :اللهم صل

 .1در این اطالق «آلمحمد» نسبت به «اهلبیت محمد» از دو جهت ّ
اعم میباشد :جهت اول اینکه
«اهلبیــت محمــد» در اصــل لغــت بهمعنای اهــل خانۀ رســولخدا ؟ص؟ اســت که در اصــل فرهنگ
دینی و بهخصوص طبق شــأن نزول آیۀ تطهیر،مراد خمســۀ طیبه و پنج تن آل کســاء هســتند؛ یعنی
یشــدند .ولی «آلمحمد» به
کســانی کــه در زمان نــزول آیه در اتاق حضرت بوده و اهل آن محســوب م 
همــۀ معصومین اطالق میشــود .البتــه در ادبیات دینی گاهی «اهلالبیت» توســعه پیدا کرده و بقیۀ
معصومین از نسل حضرت سیدالشهدا؟ع؟ را نیز شامل میشود .جهت ّدوم این است که آل ّ
محمد،
َ
میتواند غیر معصومین را نیز در بر بگیرد و شیعیان حقیقی و مخلصین را نیز شامل شود.
 .2ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص  158و وسائل الشیعه ،ج  ،7ص .205
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على محمد و آل محمد» تا شامل ما و شیعیان ما نیز گردد).
در روایت دیگری نیز چنین آمده است:
«قيــل جلعفــر الصــادق رىض اهّلل عنــه :الناس يقولون :املســلمون کلهــم آل النىب
عليه الصالة و السالم فقال :کذبوا و صدقوا .فقيل له :ما معىن ذلک؟ فقال:
ّ
1
کذبوا ىف ان االمة کافهتم آله .و صدقوا ىف أهنم اذا قاموا بشرائط شريعته آله»

(خدمت حضرت امام صادق؟ع؟ عرض شــد که مردم میگویند همۀ
مسلمانان آل پیامبر؟ص؟ میباشند .حضرت فرمودند :دروغ میگویند و
راست میگویند .عرض شد :معنای این کالم شما چیست؟ فرمودند:
دروغ میگویند همه آل حضرت هستند ولی راست میگویند که همۀ
امت قابلیت دارند جزء آل باشند و اگر دستورات شرع را کامل مراعات
کنند داخل در آل خواهند شد).
و در روایت دیگری آمده است:

َ َ َ
َ
َ َ َ َ
ْ ُ
اهَّلل َع َل ْي ِ ه ّ
آل َم َّم ٍد
ن ِ
اهَّلل ِم 
ت َو ِ 
السال ُ م أ ْن ُ ْ
ال ِلي أ ُبو َع ْب ِد ِ 
ن َي ِز َيد قال :ق 
ن ُع َم َر ْب ِ 
« َع ْ 
َ
َ
ْ
َ َ
ُْ ُ ْ ُ
ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ً ُ َّ َ
ث َنظ َر
ن أنف ِس ِه م قالا ثال ثا 
اهَّلل ِم 
ال َن َع ْ م َو ِ 
کق 
ت ِف َدا 
ن أ ْنف ِس ِه ْ م ُج ِعل ُ 
ت ِم 
قل 
َ
َ
َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ ّ ُ ُ
َّ ْ َ ّٰ
الن ِ 
اس
ول ِف َکت ِاب ِ ه ِ :إ ن أو ل
ل َيق 
اهَّلل عز و ج 
ـال يا عمر ِإ ن 
ـه فقـ 
ت ِإليـ ِ 
ل و نظــر 
ِإ 
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ٰ
ّ
ُ
ّ
2
ل ُالؤ ِم ِنني»
اهّٰلل َو ِ ُّ 
ين َآمنوا َو ُ
ب َو ال ِذ َ 
وه َو هذا الن ِ ُّ 
ين ات َب ُع ُ
مي لل ِذ َ 
ِب ِإ ْب ٰر ِاه َ

 .1مفردات راغب ،ماده آل.
 .2بحار األنوار ،ج ،23ص  225و نیز در همین جلد ،ص 326روایت میفرماید از حضرت موســی بن
ْ
َ ْ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ن َو َ َح ْم َز ة َو
ن َو ال ُح َس ْي ِ 
اط َم ة َو ال َح َس ِ 
ت َع ِل ّ 
اهَّلل َعل ْي ِه ْ م َب ْي ُ 
ات ِ 
آل ُم َح ّم ٍد َصل َو ُ 
وت ِ 
ال ُب ُي ُ 
جعفر؟ع؟« :ق 
ي َو ف ِ
َ
َ
ٍ
َ
َ
َ
السالم» .و نیز در جلد  ،65ص  28روایت میکند از محاسنَ :
َج ْع َفر َع َل ْيه ُ م َّ
ال أ ُبو َع ْب ِد
ال ق 
ن َس ِد ٍير ق 
«ع ْ 
َ
َ
ُ
ُ
َ ْ
َ ٍَ ْ ِ َّ َ ْ
َ
آل ُم َح ّم ٍد ».
آل ُم َح ّم ٍد أن ُت ْ م 
السال ُ م  :أن ُت ْ م 
اهَّلل علي ِ ه
ِ
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ایــن روایات نظر یــۀ دوم را تأیید میکند و در اینکه «آل محمد» شــامل برخی
یشــود ،صراحت دارد .گویا آل در اینجا بر وارثان باطنی
از شــیعیان خاص نیز م 
آن حضرت اطالق شــده اســت .مقتضای توضیحات گذشــته نیز همین است
ّ
عبودیت تام متمکن شده و با آن حضرت
که هرکس به مقام والیت رسیده و در
از بــاب اتحــاد ،عبــد و مولی متحد گشــته ،در این عنوان داخل میشــود .لذا با
استفاده از این روایات میتوان گفت «آلمحمد» شامل برخی از خواص شیعیان
مانند حضرت سلمان نیز میشود و ایشان به ُطفیلی اهلبیت؟مهع؟ داخل در این
َ ْ ُ ّ ََْ ْ
َ
ب
ال
یت».1
خطاب خواهند بود؛ چنانکه رسولاکرم ؟ص؟ فرمودهاند« :سلمان ِمنا أهل ِ
و اهلل العالم.

 .1بحار االنوار ،ج  ،10ص .121
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حقیقتصلوات
بر رسول و آل رسول؟مهع؟
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بــا توجــه بــه فصول گذشــته ،حــال باید دید کــه مــراد از اینکه گفته میشــود
خداوندا و بارالها ! بر رسولخدا و آل رسولخدا ؟ص؟ صلوات فرست ،چیست؟
ب هطــور اجمــال ذکــر صلــوات یعنــی« :خداونــدا ،از خزانــۀ بیکــران خــود بــر
رسولخدا و اهلبیت آن حضرت ،رحمت و برکت و خیر نازل و جاری فرما!»؛
شتــر بیــان شــد که صلــوات بهمعنــای تزکیه و رحمت اســت و وقتی انســان
پی 
ّ
میگو یــد « :اللهــم صــل عیل حممــد و آل حممــد» در واقع تقاضا میکند کــه خداوندا!
بــر رســول خــودت خیر و رحمت بیشــتری فروفرســت! اما ســؤال اینجاســت که
طلب خیر و رحمت از سوی ما برای پیامبر اکرم ؟ص؟ چگونه قابل تصور است؟
ً
خصوصا اگر این ذکر شریف ناظر به مقام والیت آن حضرت باشد؛ چراکه منشأ
همــۀ خیرات و واســطۀ فیض ،همان مقام والیت اســت و مقامــی کاملتر از آن
قابلتصــور نیســت؟ وقتــی همۀ خیــرات از آن مقام اســت و ما هــم هرچه داریم
نجــا دار یــم ،چگونه ممکن اســت کــه ما خیری به آن حضرت برســانیم یا با
از آ 
دعای ما در این عالم پایین ،خیری به آن حضرت برسد1؟
 .1مرحــوم آیــةاهلل حاج ســید محمدعلی قاضــی طباطبائی رضوان اهلل در کتــاب نفیس تحقیق دربارۀ
اول اربعین حضرت سیدالشهداء؟ع؟ اقوال بزرگان را در این باب جمعآوری کردهاند که با توضیحات
مختصری که در اینجا آمده است نقاط قوت و ضعف هریک از آن اقوال ،معلوم میشود ،لذا در متن
حاضر به نقد و بررســی تفصیلی اقوال اشــاره نشــده اســت .ولی جهت اطالع اهل فضل عین عبارات
ایشان در پایان کتاب ضمیمه شده است.
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در پاسخ دو تفسیری که در کالم بزرگان بیان شده است را مطرح میکنیم:

تفسیر اول :صلوات اثری در پیامبر ندارد
در این تفسیر گفته میشود که ذکر شریف صلوات هیچ اثری در نفس مبارک
پیامبر اکرم ؟ص؟ ندارد و این دعا تقاضای چیزی در خارج نیســت و تنها آرزوی
ً
ّ
چیزی اســت که محال اســت زیرا اصل این آرزو یقینا در گذشــته تحقق یافته و
خداوند رحمت و برکت را ،آن مقدار که ممکن بوده ،بر پیامبر نازل فرموده است
و این رحمت ،در آینده نیز بهواسطۀ درخواست ما نمیتواند بیشتر از این محقق
شود .ولی خود آرزوکردن و خواستن آن کمال ،مصلحتی برای بندگان و بهنوعی
ابراز ادب و ارادت از سوی ماست ،مانند اینکه در دیدار بیماری که یقین به مرگ
او داریم  ،برای عرض ّ
محبت میگوییم « :انشاءاهّلل بهزودی خوب شوید».
ً
معمــوال صیغۀ ّ
تمنی (لیت و لــو و )...به کار
در ز بــان عــرب بــرای بیان آرزوها
میرود؛ ولی گاهی بهطور مجاز ،صیغۀ أمر (صیغۀ افعل) نیز اســتفاده میشــود،
مانند شعر معروف إمرء القیس:
«أال ّایــه ــا ال ـیــل ال ـطــویــل أالنــجــلــی
ُ
1
اإلصباح منک بأجمل»
بصبــح و ما
ممکــن اســت در مــواردی دعائــی کنیــم کــه میدانیــم اســتجابت آن محال
اســت ،امــا عــدم اســتجابت این دعــا ،مانع از تأثیر نیکوی آن نیســت وحســن و
فایــدۀ ایــن دعــا  ،ابراز میل و آرزوی خود ،نســبت به آن مطلب اســت؛ مانند این
دعای ماه مبارک رمضان:
 .1ترجمه :ای شــب طوالنی زودتر تمام شــوُ ،منجلی شــو به صبح ،هرچند اگر صبح بشــود نیز خیلی با
تو تفاوت نمیکند.
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َ
ّ َ َ ْ َّ
ّ َّ ْ
هم َأ ْشب ْع َّکل َجائع ّالل َّ
کل َفقیر ّالل َّ
هم ا ُ
«الل ّ
کس ّکل ُع ْ
ض
اق
هم
الل
یان
ر

هم أغ ِن
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َِ
ٍ
َ
ّ
ّ َّ ُ َّ ّ َ
ّ َّ ُ
َ
ین ّکل َمدین ّالل َّ
هم َف ّ ِر ْج َع ْن ّکل َم ُ
هم فک کل
یب الل
د َ ِ ِ
وب اللهم رد کل غ ِر ٍ
کر ٍ
ُِ
ٍ
َ
َّ
ّ َّ َ ْ ْ َ َ
ْ ُ ْ ُ ْ َ ّ َّ ْ
ض».
هم اش ِف کل َم ِر ی 
اس ٍد ِمن أم ِور الس ِل ِمنی الل
أ ِس ٍیر اللهم أص ِلح 
کل ف ِ

ً
بدون شــک خداوند بر اســتجابت این دعا قدرت دارد اما مسلما استجابت
دعــا بــا ایــن ّ
کلیت ،با حکمت حضرت حــق منافات دارد و نمیشــود که هیچ
مریض و فقیر و هیچ فســادی در زمین باقی نماند .با این حال به ما دســتور داده
شــده تــا با علم به عدم اســتجابت این دعا ،بــاز هم در درگاه الهــی اینگونه دعا
کــرده و در حقیقت میل خود را به رســیدن خیــر و خوبی به تمام مردم جهان ابراز
ّ
نماییم .این ابراز میل و طلب ،موجب شکلگیری حال ّ
محبت و شفقت و ایثار
در قلب مؤمن نسبت به دیگران میگردد.1
مرحوم شهید ثانی؟وضر؟ در شرح لمعه میفرماید:
ّ
«غايــة الســؤال بها عائد الى المصلــى الن اهّلل تعالى قد اعطى نبيه؟ص؟
ّ
ّ
مــن المنزلــة و الزلفــى لديــه مــا ال يؤثــر فيه صــاة مصل کمــا نطقت به
االخبار و ّ
صرح به العلماء األخيار».2
از برخی عبارات حضرت عالمه طباطبایی؟هر؟ چنین به دست میآید که
مراد از ذکر صلوات فقط ابراز طلب و میل درونی شخص است .از محضر مبارک
ایشان سؤال شده است:
 .1در بیانی دیگر میتوان گفت این دعا طلب امری قطعی باشــد؛ چون چه ما دعا کنیم و چه نکنیم
خداوند متعال همواره خیر و رحمت خود را بر پیامبر و آل پیامبر؟مهع؟ نازل میفرماید و دعای ما تأثیری
در این مسئله ندارد .در این نگاه نیز مانند نگاه گذشته ،ما در دعا فقط تمایل و خواست قلبی خود را
ابراز میکنیم و اثری از آن در خارج اتفاق نمیافتد.
 .2الروضة البهیة ،شرح خطبه مصنف در آغاز کتاب.

40

ریسمانحمبت

«طبــق تعريف فالســفه ،انســان کامل کســى اســت کــه «کل ما يمکن
له باالمکان العام» براى او فعلى شــده باشــد و باالجماع محمد؟ص؟ يا
مصــداق منحصــر و يا از افراد انســان کامل اســت در اين صورت دعاى
وارد در تشــهد «ارفــع درجتــه» يــا اينکــه بــه اعــا درجه رســيده اســت،
وجهش چيست؟»
و ایشان در جواب فرمودهاند:
«دعاى مزبور و همچنین صلوات ،سؤال عطیه است که از جانب خدا
حتمى اســت و در حقیقت اظهار رضاى تعلق قلب اســت به عنایتى
که خدا در حق رسول و حبیب خود فرموده است».1
ّ
تأمل و بررسی
این تفسیر دارای نکاتی دقیق و قابلدفاع است؛ زیرا:
ً
ً
 -1رســیدن خیــر از مــادون به مافوق عقال و نقال محال اســت و لــذا دعای ما
نمیتواند در عالم باال که واسطۀ فیض برای ماست اثر بگذارد.
 -2بیشک چه ما دعا کنیم و چه نکنیم خیر و رحمت همیشگی پروردگار
بر پیامبر اکرم و آل آن حضرت؟مهع؟ جاری و ســاری اســت و دعانکردن ما سبب
نقصی در آن عوالم نخواهد شد.
ل تصور نیســت
 -3مقــام آن حضــرت مقامی اســت کــه چیزی مافوق آن قاب 
و لذا نمیشود با دعای ما ،ترفیع درجه و خیر زائدی برای حضرت ایجاد شود.
بــا اینهمه ،این ســخن که ذک ر صلــوات جز ابراز طلب نکتۀ دیگــری ندارد و
 .1بررسىهاى اسالمى(به كوشش سيد هادى خسروشاهى) ،ج ،۲ص .۱۸۰
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فائدۀ آن منحصر در همین اســت قابلدفاع نیست؛ زیرا طبق این بیان صلوات
ً
اصال دعا نیست و فقط یک آرزوی غیرقابلاستجابت یا یک تقاضای بیفائده
ی که از روایات متعدد برمیآید که صلوات دعای قابلاستجابتی
است؛ در حال 
ً
اســت که همواره مســتجاب گشته و هرگز رد نمیشود .پس طبیعتا باید موجب
صالة و رحمت برای پیامبراکرم ؟ص؟ و آل او گردد.

تفسیر ّ
دوم :تأثیر مستقیم صلوات بر تعالی پیامبر ا کرم ؟ص؟

ً
برخــی از بــزرگان عقیــده دارند کــه با دعاکردن مــا واقعا درجــات آن حضرت
باال میرود؛ زیرا مراتب معنوی نامتناهی است و اشکالی ندارد که این مراتب با
دعای ما ارتقاء یابد .یکی از بزرگان فرمودهاند:
«تحقيقمطلبچنان کهجمع کثيرىاز محققين گفتهاندايناست :که
دعاى امت باعث زيادتى مراتب و مدارج آنها مىباشد به جهت اينکه
نعمــاى الهى محــدود به حدى نبوده و پايــان و انتهايى براى آن متصور
نيســت و مدارج تفضالت خداوند تعالى را نتوان احصاء نمود و بودن
آنها؟مهس؟ در مرتبهاى که بىنياز و غيرمحتاج باشند به ازدياد مراتب به
تصور نمىآيد و بودن دعاى امت از اسباب ازدياد مراتب آنها جايز است.
به عالوه ،بر اشخاص بينا مخفى و پوشيده نيست که هرگاه آنها از اين
معنى بىنياز بودند لزومى نداشت که امت تحصيل ثواب و تقرب را به
واســطۀ دعاکردن به آنها بنمايد و اولى و ســزاوار براى امت در تحصيل
ثواب و تقرب اين بود که براى نفسهاى خودشان دعا بنمايند که خدا
آنها را در ايمان و اعتقاد به ائمه؟مهع؟ ثابت و مستقيم فرمايد».1
 .1تحقیق دربارۀ اول اربعین حضرت سیدالشهداء؟ع؟ ،ص ،283به نقل از مسائل الدعاء از آیةاهلل حاج
ميرزا محمود شيخ االسالم طباطبايى تبريزى .متن کامل عبارات ایشان در ضمیمه کتاب آمده است.
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این ســخن نیز بهظاهر قابلپذیرش نیســت؛ زیرا به هر حال این اشکال باقی
اســت کــه هیچ ســافلی در عالی اثــر نمیکند و ممکن نیســت معلــول بتواند در
علــت خــود تأثیر بگذارد .پــس نامتناهیبودن فیوضات الهی بهتنهایی مشــکل
را برطــرف نمیکنــد؛ بگذریم از اینکه منظور از نامتناهیبودن فیوضات الهی نیز
روشن نشده است.

تفسیر ّ
سوم :تأثیر طولی صلوات بر تعالی پیامبر ا کرم ؟ص؟
برای روشنشدن این تفسیر ،بار دیگر سؤاالتی را که در باب حقیقت صلوات
با آنها مواجهیم مرور میکنیم:
سؤال اول این بود که دعاکردن ما برای رسولخدا ؟ص؟ چه فایده و خاصیتی
ً
دارد؟ ز یــرا هرکســی بــا دعا کــردن قصد دارد اثــری در عالم ب ه جای بگــذارد .مثال
انسان تصور میکند که دعایشدر شفای فرزندش تأثیر دارد  ،پس دعا میکند تا
آن خواسته در عالم محقق شود .حال دعاکردن ما برای رسولخدا ؟ص؟ چگونه
ممکن است؟ با اینکه خود حضرت واسطۀ رحمت بین خدا و بندگانند و تمام
خیرات از جانب ایشــان به ما میرســد و ما معلولیم؟! چگونه برای شخصی که
در رتبهای باالتر از ما و در سلسلۀ علل ما قرار دارد  ،دعا کنیم؟ با اینکه میدانیم
هیچ معلولی نمیتواند در علت خود اثر کند؟
ســؤال ّدوم ایــن اســت که رســول خدا ؟ص؟ در مقامــی قرار دارند کــه فوق آن،
مقامی نیســت .اگر درجات ایمان ده درجه باشــد ،حضرت تمامی آنها را طی
کردهاند و اگر در مســیر حرکت الیاهلل ،هفتاد هزار حجاب وجود داشــته باشــد،
حضــرت همگــی را کنــار زده و در قــوس صعود به مقام لقــاءاهلل بهمعنای عمیق
و نهاییاش رســیدهاند و اکنون خودشــان حجاب اقرباند بهگونهای که بیشــتر
و باال تــر از ایــن مرتبه ،برای هیچ مخلوقی قابلتصور نیســت .اگــر درجهای باالتر
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ف
از درجۀ رســول خدا ؟ص؟ در عالم وجود داشــته باشــد ،دیگر آن حضرت اشــر 
الخالئق نخواهند بود؛ پس دعاکردن ما چه خاصیتی برای آن حضرت میتواند
ً
داشــته باشــد؟ ادعا این است که صلوات برای ما مســتقیما مفید است و برای
پیامبر اکرم و اهلبیت؟مهع؟ با واسطه.
مرحوم سید احمد حسینی اردکانی در این باره میفرماید:
«و از جملــه ابحاثــی که تعلــق به این مکان دارد و این رســاله گنجایش
تحقیق آن را ندارد و تحقیق این مطلب ،آنســت که :صلوات فرســتادن
امــت بر آن حضــرت چیزی بر منزلت و مرتبــت آن حضرت میافزاید یا
آنکه فائدۀ آن به صلوات فرستنده راجع میشود؟
 ...و حقیــر فقیــر را از مالحظــۀ ایــن آیه ،چیــزی به نظر میآیــد که اظهار
آن بــه لســان رمــز و اشــاره آن اســت که :زیادتــی ّامت ،موجــب مباهات
ّ
پیغمبر است ،به اعتبار حدیث« :إنی اباهی بکم االمم یوم القیمة» ،به
جهت آنکه هر قدر جزء برای کل بیشتر میشود ،کل در ّ
کلیت کاملتر
میگردد؛ ّاما از الزم نمیآید که از مقامی به مقام دیگر منتقل گردد ،پس
در صلــوات خــدا و مالئکــه و مؤمنان در خصــوص افزودن بــر کمال آن
حضــرت فرقــی به نظــر نمیآید و همۀ آنهــا در معنی به یــک چیز راجع
یشــوند و از ایــن الزم نمیآیــد که مقام ّ
نبوت اشــرف مقامات ممکنه
م 
نباشد.»1

 .1شــرح و فضائل صلوات ،ص52؛ در نســخۀ مطبوعه در آخر عبارت به جای «نباشد»« ،باشد» آمده
که با ّ
توجه به معنا و نسخ دیگر اشتباه است.
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برای توضیح این مسئله بیان چند مقدمه الزم است:
مقدمۀ ّاول :نسبت عالم با ّ
ائمه؟مهع؟
وجــود رســول خــدا و ائمــه؟مهع؟ و بهتعبیــری وجــود انســان کامــل ،مانند یک
ســاختمان چند طبقه ،وجودی دارای مراتب است .یک مرتبۀ آن ،مقام باطن و
ّ
سر است که در باالترین درجۀ قرب الهی است و باالتر از آن راهی نیست .مراتب
و درجــات دیگــر مرحله به مرحله پایین میآید تا میرســد به مرتبۀ بدن حضرت
در زمــان حیــات ظاهری ایشــان در عالم خاکی ،کــه پایینترین مرتبــه از مراتب
وجودی است.
ّ
بــدن خــاص امام 1در میان همــۀ موجودات این عالم تعلــق خاصی به نفس
قدســی امــام دارد و لــذا آن را پایینتریــن مرتبۀ وجودی امام به حســاب میآوریم
ولی در معنایی عمیقتر و دقیقتر ،همۀ موجودات بدن امام؟ع؟ هســتند و امام
جان عالم .همانطور که روح ما جان بدن ماســت ،نفس انســان کامل نیز جان
عالم اســت .و همانطور که نفس به بدن اشــراف دارد و آن را زنده نگه میدارد،
حجت خدا نیز به کل عالم اشــراف و ّ
ّ
توجه دارد و به همۀ عالم مدد میرســاند و
ً
واسطۀ فیض است و همۀ موجودات این عالم بهتعبیری مسامحتا اجزای وجود
او هستند و او نسبت به همۀ اینها محبت و شفقت دارد.
وجــود رســول خدا و امــام وجودی دارای مراتب اســت و ما به بیانــی در درون
وجود ایشانیم و وجود ایشان همه جا را پر کرده و بر همه احاطه دارد .این عبارت از
زیارت جامعه که میفرماید« :انفسکم یف النفوس» نیز مؤید این تفسیر است .با این
توضیح روشن میشود که چرا ما نمیتوانیم در رسول خدا و ائمه؟مهع؟ اثر بگذاریم.
 .1توجه داشته باشیم که امام برترین انسان کامل در هر عصر است که واسطۀ فیوضات به اهل آن عصر
میباشد و پیامبراکرم ؟ص؟ و بسیاری از انبیاء گذشته ،امام عصر خود بودهاند.
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مقدمۀ ّ
دوم :نسبت مؤمنین با ّ
ائمه؟مهع؟
در ایــن میان نفس امــام هر عصری ،با مؤمنین به او ،رابط ـهای خاصتر دارد؛
ً
مؤمنیــن به امام کســانی هســتند که مســتقیما از دریچۀ نفس امــام؟ع؟ فیض و
رحمــت را دریافــت میکننــد .توضیــح اینکــه همــۀ خیــرات در عالــم از دریچۀ
یشــود و اوست که همه را تدبیر مینماید؛ چه مسلمان ،چه
نفس امام منتشــر م 
ً
مسیحی ،چه یهودی و چه کسانی که اصال شناختی از توحید و والیت ندارند و
مستضعفاند ولی در حد فهم خود تالش کرده و ارتقا مییابند.
ً
بــا ایــن وجــود شــیعیان و پیروان امــام؟ع؟ چون مســتقیما به خود امــام توجه
کــرده و ارتبــاط قلبی برقــرار میکنند بهرههای بیشــتر و خاصتری از امــام دارند،
نور بیشــتری دریافت میکنند ،سیرشــان بهســوی خدا بهمراتب ســریعتر اســت
و بــا اعمالــی کمتر ،مراحل بیشــتری را پیــش میروند .پس از منظــری همۀ عالم
مادون ،در حکم بدن امام؟ع؟ و متحد با وی است و از منظری دیگر شیعیان آن
حضــرت ،اتحــادی با حضرت دارند که دیگــران ندارند و از یک نگاه دیگر ،بدن
خاص آن حضرت اختصاص بیشتری دارد و نفس حضرت به آن بدن ،تعلقی
دارد که به هیچ جسم دیگری در این عالم ،آنگونه تعلق ندارد .این نکته در فهم
روایاتی که در آینده میآید به ما کمک خواهد کرد.
مقدمۀ سوم :اشارهای به حقیقت دعا
در مبحث دعا دانستیم که ما وقتی دعا میکنیم ،در خداوند اثر نمیگذاریم
و دعای ما در مقام ذات الهی تغییری ایجاد نمیکند،1بلکه در هنگام دعا نفس
ما قابلیت مییابد که فیض رحمت خداوند را بهحسب آن اسمی که به آن ّ
توجه
 .1رک .کتاب باران رحمت سیری در حقیقت دعا.
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َ ْ َ َ َ َّ ٌ
َ َ َ َّ َ َ
کون ل ُه ِعلة
ک أن ت
س ِرضا 
میکنیم جلب کند .به تعبیر بعضی از ادعیهِ « :إ ِلي تقد 
ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ ٌ
ن» 1ارادۀالهی،معلولعلمالهیاستو علمو ارادۀالهی
کونل ُه ِعلة ِم ِ ّ 
ِمنکفکيفي

ّ
برتراز آنهستند کهعلتشاندر فعلماباشدوبهخاطرطلبو دعایماتغییرنماید.
ما هیچگاه با دعاکردن ،باران رحمت خدا را پایین نمیآوریم .باران رحمت
خدا از عالم ملکوت همواره نازل میشود و اسماء گوناگون الهی در عالم حضور
دارد و آثار و انوارشان همیشه جاری است .وجود ما مثل کاسهای است که این
کاسه را اگر بهسمت باال بگیریم باران رحمت خدا در آن جمع میشود و اگر آن را
ً
واژگون کنیم درون آن خشک میماند .ما معموال کاسههای وجودمان را واژگون
نگه داشــتهایم و از باران رحمت خدا اســتفاده نمیکنیم .ولی هرگاه به خداوند
توجه کنیم مانند این است که کاسه راچرخانده و باران الهی را در آن جمعکنیم
و همچنین به هر اسمی در حال دعا ّ
توجه کنیم همان صفت از باران الهی را به
دست خواهیم آورد.
ّ
حقیقــت دعــا یعنــی اقبال به خــدا ،همراه با حــال خضوع ،خشــوع و ذلت.
ّ
انســان وقتــی دعــا میکنــد حالــت ذلــت را در نفــس خــود ایجــاد کــرده و کاســۀ
وجودش را بهطرف باران الهی میچرخاند و با این کار باران رحمت در وجودش
یشــود .دعاکردن هیچگاه در فاعل ،یعنی خداوند متعال اثر نمیگذارد؛
جمع م 
بلکه ما با دعا خودمان را (یعنی قابل و پذیرنده را) آماده میکنیم تا از آن فیضی
کــه همــواره از طــرف خدا نازل میشــود اســتفاده کــرده و بهره ببریم .پــس دعا در
حقیقــت تحولــی در ماســت؛ نــه در خداونــد .خداوند همیشــه آماده و مشــغول
افاضه است و منتظر است ما کاری کنیم تا از فیوضات الهی بهرهمند شویم.
لــذا در مباحــث حقیقــت دعــا بیان شــد که دعــا هیچوقــت در عالــم بیاثر
 .1ذیل دعای عرفه منسوب به حضرت سید الشهداء؟ع؟ که امروزه محققان بیشتر معتقدند که این
دعا از عطاءاهلل اسکندرانی است و استنادش به حضرت سید الشهداء صحیح نیست؛ و اهلل العالم.
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نیســت و همینکه مــا به خدا توجه میکنیــم ،این توجــه ،بهخودیخود موجب
برکت و رحمت است و باعث میشود فیوضات الهی در وجود انسان جمعشود
و انسان از نظر معنوی رشد کند؛ گرچه ممکن است آن قصد و حاجت ّ
خاصی
کــه در دعــا داشــتیم حاصل نگــردد .عالوه بر ایــن ،وقتی نور و رحمــت خدا نازل
شــد آن دســته از مشــکالت مــادی ما کــه بر اثر گناهــان و تاریکی نفس ماســت،
یشــود؛ زیرا آن ظلمت جای خود را به نور میدهد .مشــکالت
خودبهخود حل م 
مادی و دنیوی انواع مختلف و عوامل گوناگون دارد .گاهی مشــکالت ریشــه در
عوامــل درونــی و باطنی دارنــد ،مانند اینکه گناه عامل بیماری اســت .چنانکه
حضرت رسول ؟ص؟ فرمودند:
ُُ ْ َ
ُّ ُ َ
َ
ْ
َ
َ
َ ُ َْ ْ
یات ِه
وب أ کث ُر ِم ْن َم ْو ِت ِه ِبال َج ِل َو َحیاته ِبال ِب ّ ِر أ کث ُر ِم ْن َح ِ
«م ْوت ا ِلن َسـ ِ
ـان ِبالذن ِ
ْ
ُ ُ 1
ِبالعم ِر»
(مــرگ انســان به خاطر گناهــان از مرگ او به خاطر رســیدن اجل بیشــتر
است و زندگى او به خاطر نیکىکردن از زندگى او به عمر بیشتر است).
و امام صادق؟ع؟ فرمودند:

َ ْ ُ ُ ُّ ُ َ َ ُ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ
َ َ َ
ال ْح َس ِان أ کث ُر ِ ّم ْن
«من می 
وت ِبالذن ِ
وب أ کثر ِمن میوت ِبالج ِال ِ و من ِیعیش ِب ِ
َْ
2
ِیع ُیش ِبال ْع َمار» 

(کســانی کــه بهواســطۀ معصیــت میمیرنــد ،بیــش از کســانیاند کــه
بهواســطۀ اجلشــان از دنیــا میرونــد و کســانی که بهواســطۀ احســان و
نیکــوکاری در دنیــا طــول عمــر پیــدا میکننــد ،بیشــترند از کســانی که
بهواسطۀ اجلشان طول عمر پیدا میکنند).
 .1مکارم األخالق ،ج  ،2ص .208
 .2امالی طوسی  ،ج ، 1ص305؛ بحار األنوار ،ج.140 ،5
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لــذا اگر عامل مشــکالتی مانند بیماری ،قرض ،فقر و امثــال آن آلودگی نفس
باشد  ،ابتدا باید نفس انسان اصالح شود .با دعاکردن ،نفس انسان نورانی شده
و ریشۀ این مشکالت از بین میرود و اگر انسان برای برادر یا خواهر مؤمن خود نیز
دعا کند نور از کانال نفس او به برادر و خواهر مؤمنش منتقل شــده و مشــکالت
او را حل مینماید .اما گاهی برخی مشکالت و بیمار یها در اثر لطف و رحمت
خداوند متعال است و حکمت ابتالء انسان ،آن است که بر اثر تحمل سختی،
بــه درجــات عالی برســد .لذا چنین مــواردی با دعاکــردن و نورانیشــدن برطرف
نمیشوند.
پــس چــون دعــا نــور دارد ،اثرهای مادی و معنــوی نیز به همــراه دارد .لذا نظیر
ایــن بــرکات میتوانــد در هر عمل نورانی دیگری نیز وجود داشــته باشــد؛ صدقه،
صلۀرحــم ،شــادکردن قلب مؤمنین ،اســتغفار و زیارت نیز قلــب را جال میدهد
و مشــکالت مادی حاصل از تاریکی را از بین میبرد .چنانکه گاهی آمدن یک
انســان نورانی به جایی موجب ّ
نورانیت و ازبینرفتن مشــکالت میشــود .رسول
خدا ؟ص؟ و ّ
ائمه؟مهع؟ در هر مکانی که حاضر میشدند برکات در آن مکان نازل
میشد و بسیاری از مشکالت و مصائب ،برطرف میگشت.
مطالبی که در بحث دعا به عنوان آداب و کیفیات و شرائط دعا بیان شده
اســت همگــی بــه شــرایط و حاال تــی اشــاره دارد کــه در آن حــاالت ،انســان بهتر
میتوانــد فیوضات را از عالم معنا دریافت کنــد .خالصه در دعاکردن ما خود را
اصالح میکنیم و در خداوند اثر نمیگذاریم؛ خداوند همیشه در عالم کار خود را
میکند؛ ولی چون میخواهد ما هدایت شویم ،میفرماید دعا کن.
ا گــر در ذکــر شــریف صلــوات نیز دقــت کنیم ،مــا در حقیقت خــود را اصالح
میکنیم و با ذکر شــریف صلوات باال میرویم .انســان وقتی به خدا و رسول خدا
توجه میکند ،و آنها را با هم مدنظر قرار میدهد و در درگاه الهی حال خضوع و
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خشوع پیدا میکند ،خودش ّ
نورانیت پیدا میکند .پس نفس صلواتفرستادن
بهطور مستقیم موجب رشد ماست.
مقدمۀ چهارم :تکامل عرضی نفس امام؟ع؟
ّ
مقدمۀ چهارم این قاعدۀ کلی است که هرگاه مؤمنی ترقی پیدا کرده و سعۀ
وجــودی بیابــد و به خدا نزدیک شــود ،بهتعبیری میتوان گفت رســول خدا ؟ص؟
ّ
ترقی پیدا کرد ه و باال رفتهاند؛ توضیح این قاعده آن است که دو نوع ترفیع درجه
برای انسان قابلفرض است:
 .1یک نوع ترفیع درجه این اســت که کســی از این عالم ســفرکند و باال رود تا
آنجا که به مقام لقاءاهلل برسد و همۀ حجابها را از میان خود و خداوند کنار زند.
رسول خدا ؟ص؟ و اهلبیت؟مهع؟ این مسیر را طی نموده و به نهایتش رسیدهاند و
ّ
در آن مقام قرب متمکن شده و از آن ،نزول نمیکنند.
 .2نــوع ّدوم ترفیع درجه این اســت که وجود انســان کامــل در عرض و دامنه،
گســترش یافتــه و فــروع و اجــزاء وجــودیاش توســعه پیداکنــد؛ ماننــد کوهی که
ّ
قلهاش باالتر نمیرود ولی دامنۀ آن وسیعتر میشود و به این اعتبار میتوان گفت
درجه و مرتبۀ وجودی آن باال رفته است.1
وقتــی دانســتیم همۀ مؤمنین ،اجــزای وجود آن حضرتند و همچــون خانوادۀ
ایشــانند ،بلکه نسبتشــان از خانواده دقیقتر و عمیقتر و پیچیدهتر است ،آنگاه
درمییابیم که رشد و تعالی مؤمنین ،تعالی و ترفیع درجۀ آن حضرت است .اگر
کســی دســتش عارضهای داشته باشــد و بهبود یابد ،فقط دســت درمان نشده،
 .1ســیر عرضی امام؟ع؟ گاهی ســیر در اســماء و صفات کلیه الهیه اســت که از آن به «سفر دوم» تعبیر
میشود و گاهی سیر در عالم کثرات جزئیه و ارتقاء آنها به سوی عالم وحدت است که در اینجا کالم
ناظر به همین معنای دوم است؛ زیرا فعل عبد در عالم مادون ،در سیر عرضی نفس ولی خدا در عالم
اسماء و صفات هم نمیتواند اثر بگذارد.
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بلکه میتوان گفت شــخص ،درمان شــده اســت .اگر شــما عضــوی از اعضای
بدن کسی را درمان کردید میتوانید بگویید فالنی را درمان کردم ،چرا؟ چون این
دست جزئی از این بدن است ،این بدن نیز متعلق به آن نفس است.
بنابرایــن میتوان گفت هرگاه مؤمنین رشــد و تعالــی بیابند برای آن حضرت
ترفیــع درجــه حاصل شــده و حضــرت ترقی فرمودهانــد .با این مقدمات ،پاســخ
ً
یشــود؛ اوال میفهمیم که ترفیع درجه و ارتقاءیافتن آن
هر دو ســؤال مشــخص م 
ً
حضــرت محــال نیســت و ثانیا پــی میبریم باالرفتــن مرتبۀ حضــرت ،بهمعنای
تأثیرگذاشتن در مقام باطن آن حضرت (که واسطۀ فیض است) نیست؛ اکنون
باید ببینیم ذکر شریف صلوات در این راستا چه تأثیری دارد.
نتیجه
بنابرایــن هــرگاه مــا بــا انجــام کار خوبی ،ســعه پیــدا میکنیــم و ترفیــع درجه
مییابیــم ،بهتعبیــری رســول خــدا ؟ص؟ نیز بــاال رفتــه و ترفیع درجــه مییابند؛ اما
تعالــی و ترفیــع حضــرت بــه اعتبــار مقــام ذات و باطــن و قلــب ایشــان نیســت،
بلکه ایشــان فقط به اعتبار مقام شــئون و متعلقاتشــان گســترش پیدا میکنند؛
زیرا همۀ شــیعیان و مؤمنین شــعاعهای نور ایشان بوده و همچون فرزندانشان به
شــمار میروند و به یک معنا ،همگی جزء وجود ایشــانند و هر خیری به شیعیان
در این عالم برســد در حقیقت به ایشــان رســیده و موجب خشــنودی و رضایت
حضرتشــان خواهد شــد .به همین دلیل هرگاه صلوات میفرســتیم و با این کار
رشــد و ترقــی مییابیم ،بــر آن حضرت نیز صالة و رحمت خداوند جاری شــده و
حضرت نیز ترقی مییابند .به تعبیر دیگر وقتی صلوات میفرستیم در حقیقت
برای خودمان کاسبی میکنیم و بهتبع آن نوعی ترفیع درجه برای آن حضرت نیز
حاصل میشود.
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پس این خطاست که انسان فکر کند با صلوات برای رسول خدا ؟ص؟ ؛ مانند
وقتــی کــه بــرای فرزند یا رفیق خــود دعا مینمایــد برای حضــرت کاری میکند و
ایشان را باال میبرد؛ چنانکه این فکر نیز خطاست که با صلوات ،تنها برای خود
کار میکنیم و این دعا در حقیقت یک آرزو است و هیچ طلب و تقاضایی در آن
نیســت .انســان با صلوات ،در حقیقت برای خود کار میکند و با ّ
توسل به مقام
و جایگاه رســول خدا برای خودش کســب میکند و بهره میگیرد و البته این کار
مالزم با ترفیع درجه آن حضرت نیز هست.

ّ
ّ
صل ّ
علی»
تفاوت صلوات با «اللهم ترحم و ِ

برخــی اشــکال کردهانــد که اگر چنین اســت پــس چه نیازی بــه ذکر صلوات
وجــود دارد؟ چــرا بایــد نــام مبــارک آن حضرت آورده شــود؟ بهتر نیســت انســان
ً
مســتقیما از خداونــد برای خــودش طلب رحمت نماید زیرا بدین وســیله نفس
پیامبر؟ص؟ نیز سعه مییابد؟
صلــوات نوعی توســل به وجــود مقدس پیامبر اکرم و ائمۀ اطهار؟مهع؟ اســت و
لذا ما از دریچۀ نفس آن حضرت و با تمســک به عنایات ایشــان ،خواســتهای را
بــرای خــود تمنا مینماییم .مثال کســی کــه صلوات میفرســتد از جهتی مانند
فرزند شخص بسیار محترم و مشهوری است که به مشکلی برخورد نموده و نزد
پادشاه میرود و به پادشاه میگوید« :جناب پادشاه در حق پدر من ترحم کن و بر
او منت گذار و اسباب خوشی وی را فراهم کن» .اینجا فرزند برای خود کاسبی
میکند و با این سخن پدرش را شفیع و واسطه قرار میدهد تا حاجتش را بگیرد.
او بهظاهر از پادشاه تقاضا میکند که به داد پدرش برسد ،ولی در حقیقت برای
خــودش منفعتــی را طلب میکند؛ گرچه به یک معنــا در اینجا خیری نیز به پدر
خواهد رسید و پدر به اعتبار متعلقات و شئونش ترقی خواهد کرد و گشایشی نیز
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برای او حاصل خواهد شد ،ولی پدر در مقام ذاتش ،رشد و کمالی نخواهد یافت.
ما وقتی به در خانۀ خدا میرویم و صلوات میفرستیم با زبان بیزبانی عرض
میکنیم :خدایا! در حق ما مسلمانان و شیعیان ترحم کن و به فریاد ما برس ،ولی
چــون آبرو یــی نداریم که بــرای خود چیزی طلب کنیم میگوییــم خدایا بر پدر ما
ترحم کن که ما عیال و فرزندان او هســتیم؛ مگر خود رســول خدا ؟ص؟ نفرمودند:
َ
ََ
ْ َُ
«أنــا َو َع ِلـ ٌّـي أ َب َوا َهـ ِـذ ِه ال ّمة»1؟ پس ما پدران حقیقیمان را واســطه قرار میدهیم و
از آبروی ایشان استفاده میکنیم تا خدا به برکت ایشان بر ما ترحم نماید و منت
بگــذارد .شــبیه ایــن مضمــون در برخــی از أدعیــه نیز آمده اســت؛ ماننــد آنکه به
خداوند عرض میکنیم:
ُ ُ ُ َ ُ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ
ک
« ِإ ِلي ِإن أدخلت ِن النار ف ِف ذ ِلک ســر ور عد ِوک و ِإن أدخلت ِن النة ف ِف ذ ِل 
َ
َ
ُ ُ ُ َ ّ َ ََ َ َ َ َ َ
ک»
اهَّلل أ ْعل ُم أ ّن ُس ُر َور َن ِب ِّيک أ َح ُّب ِإل ْيک ِم ْن ُس ُر ِور َع ُد ّ ِو 
سر ور ن ِب ِي 
ک و أنا و ِ
(خداونــدا! ا گــر مــرا به جهنم ببری دشــمنت شــاد میشــود و اگــر مرا به
بهشــت ببری موجب خوشــنودی پیامبرت میشــود و من قســم به اهلل
تعالی میدانم تو خوشــنودی پیامبرت را بیشــتر دوســت میداری [پس
مرا به بهشت ببر] ).
در ایــن دعــا نیــز مــا در واقع برای خودمــان دعا میکنیــم ولی از خــدا به بهانۀ
خوشحالی و رسیدن خیر به پیامبرش تقاضا میکنیم .به تعبیر دیگر در صلوات
ً
آنکه أصالتا مقامش باال میرود و سیر طولی پیدا کرده و در عوالم صعود مینماید
مــا هســتیم و رســول خدا؟ص؟ فقط نوعی ســیر عرضــی و ترفیع درجــۀ عرضی در
مقــام عالم کثرت پیدا میکنند؛ چون جایی برای ســیر طولی آن حضرت وجود
 .1عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،2ص .85
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ندارد و ایشــان همۀ عوالم را طی کرده و به همه محیطاند و حجابی بین ایشــان
و پروردگار نیســت .نقل شــده اســت که مرحوم حضرت عالمه طباطبایی؟وضر؟
دربارۀ صلوات فرموده بودند:
«معنــاى صلــوات بــر محمــد و آل محمــد؟مهع؟ ایــن اســت کــه خدایــا
رحمتت را بر آنان فرو فرست که از آنان به ما برسد ،اگر بخواهد رحمتى
ببارد ابتدا بر این خاندان مىبارد و سپس به دیگران مىرسد».
بهتعبیری وقتی میگوییم «اللهم صل علی محمد و آل محمد» خدا بر ّ
محمد
و آل ّ
محمد باران فیوضاتش را میباراند؛ ولی چون رسول خدا ظرف وجودیشان
پــر اســت و دیگــر جایی نــدارد تا از بارش بــاران الهی ُپر تر شــود ،در واقع خیر بر ما
نازل میشود .پس گویا گفتهایم «اللهم صل علینا»؛ ولی همین مطلب را طوری
بیان میکنیم که در آن به اینکه رسول خدا واسطۀ فیض ما و خداوند متعالاند
یشــود اعتراف کــرده و به آن حضرت توســل
و از ایــن مجــرا رحمــت خدا نازل م 
میجوییم و از ایشان مدد میگیریم.
در تشــبیه دیگری میتوان اینطور گفت فرض کنیم خون به دســت انســان
نمیرســد ،و دســت میخواهد دعا کند که خون به او برســد و میگوید« :خدایا
خون قلب را زیاد کن» .قلب همیشه پر از خون است و از این ُپر تر نمیشود؛ ولی
وقتی خون قلب زیاد شود ،افزودۀ آن به اعضاء میرسد و در حقیقت دست برای
خودش دعا میکند ولی با این بیان.

«اللهم ّ
محمد و آل ّ
ترحم علی بحق ّ
ّ
محمد»
تفاوت صلوات با

ً
پس فائدۀ ذکر صلوات اوال به خود ما میرســد ولی انســان باید دقت کند که
وقتی این ذکر شریف را میگوید رحمت خدا را برای آن حضرات طلب کند (نه

54

ریسمانحمبت

بــرای خــودش)؛ با گفتن این ذکر و گرهخوردن جان انســان با خــدا و اولیاء خدا،
خودبهخود فیض بر انســان نیز نازل میشــود و اثر خود را میگذارد و به دنبال آن،
قلب ایشان نیز شاد شده و بهنوعی ترفیع درجه مییابند.
ً
یکی از نکات ذکر شــریف صلوات این اســت که در این ذکر انســان اصال به
خــود توجــه نمیکند و تمام توجهش را محو خداوند و پیامبر اکرم ؟ص؟ مینماید
و از حالــت خودبینــی و خودخواهــی فاصلــه گرفتــه و بهســمت دیگرخواهــی
(خداخواهی و ِ ّ
ولیخداخواهی) حرکت میکند ولی این خصوصیت در اذکاری
ّ
علی و ّ
ترحم ّ
همچون «اللهم صل ّ
علی بمحمد و آل محمد» وجود ندارد .با توجه
به این نکات بهتر میتوان فهمید که حکمت اینکه به ما امر کردهاند تا به جای
دعا برای خود ،صلوات بفرستیم چیست؛ در ادامه چند نمونه از این حکمتها
را مرور میکنیم:
ً
ّأوال ذکر صلوات یاد پیامبر اکرم و اهلبیت؟مهع؟ را در قلب زنده میکند و نام
مبارکشــان را هم بر زبان میآورد و اینها برکات بیشــماری دارد که پیشتر به آن
اشاره شد.
ً
ثانیــا انســان میتواند به دو حالت بــرای خودش کار کند :یکــی اینکه خود را
مســتقل ببینــد و بگو یــد خدایا به من خیر ،رحمت و برکت عطــا کن! ّدوم اینکه
خود را بهعنوان یکی از اجزای وجود رسول خدا؟ص؟  ،در نظر بگیرد و هنگامیکه
خودش را از این زاویه نگاه کرد ،به جای دعا برای خود ،برای رسول خدا دعاکند.
در این حال ،دعا دیگر فقط برای خودش نیست و او در واقع برای همۀ امت دعا
میکند؛ یعنی دعای او توســعه پیدا کرده و نورش به همۀ مؤمنین میرســد؛ زیرا
ارتقاء و رشد همۀ آنها مصداق صلوات بر پیامبر و آل او است.
ً
ثالثا وقتی شخص خود را از این جهت که شعاع وجود رسول خدا و ائمه؟مهع؟
اســت نگاه میکند و میفهمد که آنها محیط به همه هســتند و اصل و اساس
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وجودنــد ،دیگر به خودش نظر اســتقاللی نــدارد و جنبۀ خودخواهــی و ّ
أنانیت او
محو میشود.
ً
رابعا وقتی شخص برای رسول خدا دعا میکند ،چون از خود صرفنظر کرده
و بــه جــای آن ،خیــر را برای آن حضرت طلب میکنــد ،خودبهخود با این تعبیر،
محبتش افزوده میگردد.
به خاطر همین نکتۀ سوم و چهارم است که اگر کسی با توجه قلبی صلوات
بفرســتد و ذکر بگوید راحتتر به ایشــان متصل شــده و خودش را در رســول خدا
فانی دیده و در دریای نورشــان غرق شــده و از نور ایشان بهرهمند میگردد .حتی
اگر انســان خود را در حضرت محو نکرد و تنها به این نکته ّ
توجه داشــت که این
صلــوات برایــش نفــع و برکــت دارد و به قصد آثــاری که در روایات بــرای صلوات
آمده دعا کرد ،باز هم این صلوات برای او ّ
محبت به همراه میآورد؛ زیرا شخص
بــا صلــوات بیان میکند کــه« :خدایا ما که خودمان آبرو نداریم ،ولی رســول اکرم
و آل او را دوســت دار یــم و بــه ایشــان وابســتهایم ،پــس از این جهت کــه محبان و
فرزندان حضرت پیغمبریم به ما کمک کن و ّ
ترحم نما و در مشکالتمان گشایش
فرما!» و با این بیان محبت ما نسبت به رسول خدا در قلب تداعی و تکرار شده
و افزایش مییابد.

صلوات حقیقی و جاندار

همۀ آنچه دربارۀ صلوات گفته شــد مشــروط به این اســت که انســان با ّنیت
و ّ
توجــه ،ایــن ذکر شــریف را بر زبان آورد .انســان هنگام صلواتفرســتادن بهویژه
در مجالــس عمومــی  ،نباید تنها به بلنداداکردن صلوات بســنده کند ( ،هرچند
صلوات با صدای بلند ،سبب دوری شیاطین و ازبینرفتن نفاق میگردد) ،زیرا
اصل این اســت که انســان در هنگام صلواتفرســتادن از عمق قلبش به درگاه
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الهی اتصال یافته و به رسولخدا ؟ص؟ توجه کند و ایشان را در درگاه الهی شفیع
ً
قرار دهد و واقعا از ایشان مدد بگیرد.
نشــانۀ اخالص و توجه در ذکر صلوات این اســت که انســان بعد از فرستادن
یشــود و بر اثــر آن صلوات حقیقی و جــاندار  ،قلب و
صلــوات  ،درونــش نورانی م 
یخــورد و بــر اثر این تحــول روحی و نــور درونی  ،مشــکالت و بالیا
جانــش تــکان م 
برطــرف میگردد .لذا در برخی ادعیــه از خدا میخواهیم که صلواتمان به نوعی
باشد که اثرش در وجود ما ظهور پیدا کند.
حضــرت امام سـ ّـجاد؟ع؟ در دعــای وداع ماه مبــارک رمضان بــه درگاه الهی
عرضه میدارند که خداوندا صالتی بر رســول گرامی و آل او بفرســت که برکت و
نفع آن به ما برسد و دعای ما بهواسطۀ آن مستجاب گردد:
َ
َّ َ َ َ
ْ
َ
َّ ُ َ ّ َ َ ُ َ َ َ
کتــک ُ
الق َّر ِب َنيَ ،و
«اللهـ ّـم َصـ ِـل عل َم ّمـ ٍـد ن ِب ِّينا َو ِآل ِه َکمــا َصل ْيت عل َمل ِئ ِ

َ
َ
ّ َ
َص ّل َع َل ْي ِه َو ِآل ِه َکما َص ّل ْي َت َع َل أ ْنب َي ِائک ْ ُ
ال ْر َسـ ِـل َنيَ ،و َص ِل َعل ْي ِه َو ِآل ِه َکما
َِ
َِ
ّ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ
َّ
َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ً
َ
َ
الــن ،و أفضل ِمن ذ ِلک يــا رب الع ِالــن ،صل ة
َصل ْيــت عــى ِع َبـ ِـادک الص ِ ِ
َ َ
َُُْ َ ََ َُ َ ََ َُ َْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ
ُ
اب َلا ُد َعاؤ َنــاِ ،إ ّنک أ َکر ُم َم ْن ُر ِغ َب
تبلغنــا برکتا ،و ينالنا نفعها ،و يســتج
َ َْ َ َ َ ّ
َْ َ َ َ َ ْ ُُ َ ََْ َ َْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ
کل
ِإليـ ِـه ،و أ کــى مــن توکل علي ِه ،و أعطى من سـ ِـئل ِمن فض ِلـ ِـه ،و أنت عل ِ
َ ْ َ
ش ٍء ق ِد ٌير».

صلوات دعای مستجاب
با توجه به آنچه گفته شد معلوم میشود چرا در بیانات بزرگان آمده است که
صلوات هیچگاه رد نمیشود و دعایی همیشهمستجاب است؛ زیرا اثر تکوینی
و مستقیم آنّ ،
نورانیت دل و جان است و آنچه ما از خدا میخواهیم نیز ،همین
ّ
نورانیــت اســت؛ رحمت نازل بر رســول خــدا و ترفیع درجۀ ایشــان هم چیزی جز
همیــن ّ
نورانیــت یافتن امت از دریچۀ وجود آن حضرت نیســت و اقل مراتب آن
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ً
این است که خود صلواتفرستنده نورانی شود؛ البته نور آن مسلما به اطرافیان
و محیط هم سرایت کرده و دیگران را نیز نورانی مینماید.

جمع روایات در حقیقت صلوات
بــا توجــه بــه آنچه گذشــت معلوم میشــود کــه بیــن روایاتی کــه در حقیقت
صلوات وارد شده است تعارضی وجود ندارد؛ در بسیاری از روایات تأ کید شده
محمد و آل ّ
اســت کــه صلــوات موجب تزکیــه و رحمت بــر ّ
محمد؟مهع؟ اســت.
ولی در برخی دیگر از روایات به این مطلب اشــاره یا تصریح شــده است که نفع
ً
صلوات به ما میرسد نه به پیامبر و آل پیامبر؟مهع؟ .مثال در زیارت جامعه کبیره
میخوانیم:
َ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
کم َو َما خ ّص َنا ب ِه ِم ْن َول َي ِت ْ
ل َصل َت َنا َعل ْي ْ
کم ِطيبا ِلل ِق َنا َو َط َه َارة ِل ْنف ِس َنا
« َج َع 
ِ
َّ
ً َ
ُ
َو َت ْز َکية ل َنا َو کف َار ًة ِلذ ُن ِوب َنا»
(خداونــد صلوات ما بر شــما و والیت شــما را که بــه ما اختصاص داده
است ،موجب خوبی و طیب خلق ما و پاکی نفوس ما و تزکیه برای ما
و کفارۀ گناهانمان قرار داد).
و در اعمال عصر جمعه در ضمن صلواتی طوالنی آمده است:

َ
ََ َ ْ
َّ
َّ َ َ َّ
َ
ََ َ
ََْ
الصل ِة َعل ْيـ ِـه ِإل َب ْع َد أ ْن َصل ْي َت َعل ْي ِه
«فأشـ َـه ُد أ ّنـ ُـه کذ ِلک َو أ ّنک ْل َتأ ُم ْر ِب
َ ُ ُ َ ُّ َ َ
َْ َ َ َ َ ُ َ َْ َْ َ ُْ ُ
رآنک إ َّن َ
ون َعل
الئکته يصل
ق
کم
اهَّلل َو َم ِ
ِ
أنت و مل ِئکتک و أنزلت ِف م ِ
ِ
َ َّ
ً َ َ َ َ َ َ
ّ
ُّ َ
َّ
النـ ّ
ـي يــا أ ُّ َيــا ال ِذيـ َـن َآم ُنوا َصلــوا َعل ْي ِه َو َسـ ِـل ُموا َت ْسـ ِـليما ل ِلاجـ ٍـة ِإل صل ِة
ِ
َ َ ِ َ َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
ََْ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ
أحـ ٍـد ِمــن الخل ِوقــن بعد صل ِتک عليـ ِـه و ل ِإل تزکي ِ ِتم ِإيــاه بعد تزکي ِتک
ْ
َّ َ ْ ُ
ََ
َ َْ ْ ُ َ ً ُ ُ ُْ ْ َ ُ َ َ َ
ون ِإل ذ ِلک ِل ّنک َج َعل َت ُه َب َابک ال ِذي ل َتق َبل
بـ ِـل اللــق ِجيعا هم الحتاج
َ
َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً ْ َ َ َ ً َ ْ َ ُ ْ َ ً
ِ َل ْن أ َتا ک ِإل ِمنه و جعلت الصل ة علي ِه قر بة ِمنک و و ِســيلة ِإليک و زلفة
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ََ ً َ
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ
الصل ِة َعل ْي ِه ِل َي ْز َد ُادوا ِ َبا أث َرة ل َد ْيک
ِعندک و دللت الؤ ِم ِنني علي ِه و أمرتم ِب
ً َ
1
ک»
َو َکر َامة َعل ْي 

(شــهادت میدهم که او چنین اســت و تو امر به صالة بر او نکردی مگر
بعد از آنکه خودت و مالئکهات بر او صلوات فرستادید و در قرآن نازل
َ َ
ُّ َ
َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ
فرمودی :إ َّن َ
الن ّب يا أ ُّ َيا ّال ِذ َ
ين َآم ُنوا َصلوا َعل ْي ِه َو
اهَّلل َو َم ِ
ِ
الئکته يصلون عل ِ ِ
َ ُّ َْ ً
س ِلموا تس ِليما و او پس از صالة هیچ نیازی به صلوات مخلوقین ندارد
و پــس از اینکــه تــو او را تزکیــه نموده و تطهیــر کردی احتیاجــی به تزکیۀ
دیگران ندارد بلکه مخلوقات همگی محتاج به او میباشــند؛ زیرا او را
باب خود قرار دادی که از کسی که به نزد تو بیاید نمیپذیری مگر اینکه
از این در وارد شــود و صلوات بر او را موجب نزدیکی به خودت و تقرب
بــه درگاهــت قــرار دادی و مؤمنیــن را راهنمائی نمــودی و ایشــان را امر به
صالة کردی تا در نزد تو منزلت و کرامتشان بیشتر گردد).
بــا توجه به آنچه گذشــت همۀ این روایات صحیح اســت و نیــازی به تأویل
نــدارد؛ صلــوات مــا هیــچ نفعی بــرای مقام باطــن پیامبر اکــرم ؟ص؟ نــدارد؛ بلکه
همه هرچه دارند از آن باطن دارند؛ ولی در عین حال ارتقاء بندگان و حرکتشــان
بهسوی خدا عین نزول رحمت بر پیامبر ؟ص؟ و ترفیع درجۀ ایشان است.
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فصل چهارم

وابستگی ّامت
به نفس پیامبر اـرم؟ص؟
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آنچه در فهم معنای صلوات بسیار مهم است ّ
توجه به نحوۀ رابطۀ ما با رسول
خدا و اهلبیت؟مهع؟ اســت .اگر انســان بفهمد که وجودش پرتویی از نور ایشــان
و شــأنی از شــئون ایشــان یا بهتعبیر برخی ،جزئی از اجزاء وجودی ایشــان اســت
بسیاری از مسائل حل شده و ظرائف فراوانی از روایات روشن میگردد .انشاءاهلل
در ادامه چند نمونه را مرور میکنیم:

 .1آمدن ّ
«تقبل شفاعته و ارفع درجته» در پی ذکر صلوات

مستحب است در ذکر ّ
تشهد بعد از صلوات گفته شود:
ُ
َ َ َ َّ ْ َ
َ َْ ْ َ َ َ َ ُ 1
ل َشف َاع َت ُ ه ِف أ َّم ِت ِه و ارفع درجته»
«و تقب 
(خدایا شفاعت رسول خدا را در حق امت قبول کن و درجه آن حضرت
را باال ببر).
عبارت «شفاعت رسول خدا را قبول کن!» به چه معناست؟ بهظاهر ما دعا
میکنیم و با خدا چانه میزنیم که خدایا بیا و شــفاعت پیامبر را قبول کن! پس
یشــویم تا خدا شــفاعت پیامبرش را قبول کند!؟
یعنی ما شــفیع آن حضرت م 
این برداشت غلط است و در حقیقت اینطور نیست .در واقع ما به درگاه الهی
ً
التماس میکنیم و با گفتن همین « ّ
تقبل شــفاعته» (اگر از ته قلب بگوییم) واقعا
 .1وسائل الشیعة ،ج ،6ص.393
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یک درجه از شــفاعت رســول خــدا را در عالم محقق میکنیم؛ زیرا شــفاعت آن
حضرت ،ظهور ارتباط قلبی ما با آن حضرت اســت و ما با گفتن ذکر صلوات و
گفتن ّ
«تقبل شــفاعته» به آن حضرت ّمتصل میشــویم و مصداق شفاعت را در
ّ
وجود خود محقق میکنیم.
شــفاعت و کمک آن حضرت اینگونه نیســت که ایشــان با درخواســت ما،
ً
دســت عنایــت خــود را دراز کنند و دســت مــا را بگیرند ،بلکه آن حضــرت ازال و
ً
ابدا دست یاری و عنایت خود را برای کمک آماده ساخته و منتظرند تا کسی از
این دســت مدد بگیرد و حضرت او را باال ببرند .رســول خدا حبلاهلل و ریســمان
متصل الهی هســتند و این ریســمان همواره بهســمت باال کشــیده میشــود و از
آن طرف بخلی نیســت؛ مشــکل از ماست که باید به ریسمان چنگ بزنیم .پس
هرکس میخواهد شفاعت آن حضرت شامل حالش شود راهش این نیست که
آن حضرت دســت دراز کنند بلکه راهش این اســت که ما دست آن حضرت را
بگیریم.
وقتــی شــما اســباب قبــول شــفاعت را در خــود محقــق کردیــد خودبهخــود
شفاعت حاصل شده است .آسانترین سبب شفاعت یاد آن حضرت و عرض
ادب و محبت به ایشــان اســت .نتیجۀ صلوات ،حصول شــفاعت آن حضرت
اســت و نتیجــۀ حصــول شــفاعت و اتصال به کانــون وجود آن حضرت ،رشــد و
ترقی ماســت که بهنوعی ترفیع درجۀ آن حضرت نیز به شــمار میرود و به همین
َ
دلیل است که در ادامه میگوییمَ « :و ْارف ْع َد َر َج َت ُه».
رفع درجۀ رسول خدا حاصل همان قبول شفاعتی است که اثر ذکر صلوات
اســت .اگر رســول خدا بخواهند بعد از اینکه به کمال رسیدند ترفیع درجه پیدا
کنند ،ترفیع درج ۀشــان به چیســت؟ به این است که ما خوب و خوبتر شویم.
هــر درج ـهای که رشــد میکنیم شــفاعت رســول خــدا در ما محقق میشــود و به
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همان شکل نیز رسول خدا ترفیع درجه پیدا میکنند .به همین تناسب در برخی
َ
َ
َ
ْ
ض َو ْج َه ه» 2آمده
از روایات در ادامۀ « َو ْارف ْع َد َر َج َت ُه» عبارت « َو ق ّ ِر ْب َو ِسيل َت ُه» 1یا « َو َب ِّي 
َ
اســت و بعضی از علما ســفارش کردهاند که در تشــهد نیز بعد از « َو ْارف ْع َد َر َج َت ُه»؛
َ
َ
َ
َ
خوب است بگوییم « َو ق ّ ِر ْب َو ِسيل َت ُه» .گویا معنای «ق ّ ِر ْب َو ِسیل َت ُه» هم همین است؛
ترفیع درجۀ رسول خدا به همان قبول شفاعت است و قبول شفاعت یعنی جنبۀ
وســیله و وســاطتی که در وجود رسول خدا هست ،در این عالم ظهور و بروز پیدا
کند .رو سفیدی آن حضرت نیز به نجات و رستگاری پیروان آن حضرت است.

 .2إنی أباهی بکم االمم یوم القیمة
در روایت است که حضرت رسول أ کرم ؟ص؟ فرمودند:

ُ َ ّ ُ
ُ
ُ َُْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ّ ْ
« َت َنا ُ
3
السقط»
ي ِب 
کحوا َت َن َاسلوا َتکث ُر وا ف ِإِن أ َب ِاه 
کم المم يوم ال ِقيام ِة و لو ِب ِ

(ازدواج کنیــد و فرزنــد بیاورید و فراوان شــوید که من در قیامت به شــما
مباهات و افتخار میکنم؛ حتی به فرزند سقطشده).
آیا این مباهاتکردن ،مثل مباهات و فخرفروشــی اهل دنیاســت؟! آیا رسول
خدا ؟ص؟ در قیامت مثل اهل دنیا به دیگر انبیاء میگویند« :بله! ما مســلمانان
خیلــی از شــما پرجمعیتتر یــم و چنــد میلیــارد نفــر از مســیحیان یــا یهودیــان
بیشــتریم؟! .»...رســول خــدا؟ص؟ جــز حــق چیزی نمیگویــد و معلوم اســت که
ً
افتخارکــردن کســی به چیــزی که حقیقتا کمال او نیســت باطل بــوده و بهدنبال
کثــرت و تعــداد بــودن نیــز لهــو و لغو اســت ،خداوند نیز ســورۀ تکاثــر را در ّ
مذمت
 .1مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،الخاتمةج ،2ص .116
 .2صحیفه سجادیه ،دعای  ،42ص 182؛ الکافی ،ج ،3ص .188
 .3بحار األنوار ،ج ،100ص .220
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همین مطلب بر آن حضرت نازل کرده است.
ّ
سر مطلب این است که وقتی نسل امت اسالمی زیاد میشود کسانی که به
وجود مقدس حضرت متصلاند ،توســعه پیدا کرده و تکامل معنوی مییابند و
وجود مقدس رســول خدا در دامنۀ شئونشــان گسترش پیدا میکنند و نتیجه در
جهت دیگری عالم هستی باال میرود و زمین سنگین و آسمان نورانی میشود.
در تعبیر دیگری در روایات از آن حضرت آمده است:
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ً َ َ َّ َ ُ
َ
ً ْ
ُ 1
ض ِبل ِإل َه ِإل اهَّلل»
ل ال ْر 
اهَّلل َي ْر ُزق ُه َن َس َمة ُتث ِق 
«ما ينع الؤ ِمن أن يت ِخذ أهل لعل
یشــود که ازدواج کند؟! شاید خداوند
(چه چیزی مانع انســان مؤمن م 
فرزندانــی بــه او روزی نمایــد کــه زمیــن را بــا اعتراف به توحید ســنگین
نمایند).
مباهــات آن حضــرت در قیامــت مباهــات تکوینــی اســت ،به ایــن معنا که
ً
تکوینا وقتی ّامت آن حضرت بیشــتر میشــوند و نفوس بیشــتری از مدد انفاس
ّ
مقدس آن حضرت سیر کرده و رشد مییابند ،ظهور کماالت و انوار آن حضرت
در عالم بیشتر شده و در قیامت تجلی مینماید.2

 .1وسائل الشيعة ،ج ،20ص .14
 .2پیامبر در قیامت دو مباهات دارند؛ یکی مباهات کلی است به این اعتبار که همه هر چه دارند از
ان حضرت اخذ میکنند و به این اعتبار شفاعت همه انبیاء هم متوقف بر شفاعت حضرت میگردد
که آن را مقام شــفاعت کبری نامند .در این نگاه همه خالئق عیال آن حضرت میباشــند و حضرت
پدر همگان.
ً
دوم مباهات از حیث خصوص کسانی است که از انوار آن حضرت مستقیما بهره بردهاند و افزایش نور
خاص آن حضرت که در امتشان تجلی میکند .مقدمه دوم در چهار مقدمه گذشته اشاره به همین
موضوع داشت.
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 .3ترفیع درجۀ حضرت در روز قیامت
نمونــۀ دیگــر که گاه در ادعیه میبینیم این اســت کــه از خداوند میخواهیم
ّ
سجادیه در
مقام آن حضرت را در قیامت باال ببرد .امام سجاد؟ع؟ در صحیفۀ
دعای ختم قرآن عرض میکنند:
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
«الل ُهـ َّـم ْاج َعــل َن ِب َّي َناَ -صل َواتــک عل ْي ِه َو عل ِآل ِهَ -ي ْو َم ال ِق َي َامـ ِـة أق َر َب ال ّن ِب ِّي َني
َ ً َ
َ
َ َ ً َ َّ
ِم ْنــک َ ْم ِلسـ ًـاَ ،و أ ْم َ ُ
کنـ ْـم ِم ْنک شــف َاعةَ ،و أ َجل ُه ْم ِع ْنـ َـدک قـ ْـدراَ ،و أ ْو َج َه ُه ْم
ً َّ
َ ْ
ّ
ُ
ّ َ ُ
ِع ْن َدک َجاها .الل ُه َّم َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍدَ ،و ش ّ ِرف ُب ْن َي َان ُهَ ،و َع ِظ ْم ُب ْر َه َان ُه،
َ
َّْ
َ ْ َ َ
َ
َ َ
ْ
َو ث ِقل ِم َيز َان ُهَ ،و َتق َّبل شــف َاع َت ُهَ ،و ق ّ ِر ْب َو ِســيل َت ُهَ ،و َب ِّيض َو ْج َه ُهَ ،و أ ِ ّت ُن َور ُهَ ،و
َ
ْارف ْع َد َر َج َت ُه».

رســول خــدا خودشــان در قوس نــزول و صعود حجــاب اقربانــد و درجهای
باال تــر از ایشــان نیســت کــه بخواهند بــه آن برســند و مراتب عالم قیامــت را هم
بتمامــه در همیــن نشــأه طــی کردهاند و ســیری در قیامــت ندارنــد .آن حضرت
هیمن بــر آن عالم بلکه بر همــۀ اول و آخرنــد؛ همانطور
شــافع عالــم قیامــت و ُم ِ
کــه وقتی بــه زیارت ّ
أئمه؟مهع؟ میرو یــم جزء آداب زیارت در هنــگام ورود عرض
میکنیم:
َ
َ َ َ َ َ
َ
َْ
« َّ َ ُ َ َ َ
اهَّلل ّ
اهَّلل َعل ُر ُس ِل ِه َو َع َز ِ ِائ أ ْم ِر ِه َو ال ِ ِات ِ َلا
السل ُم عل أ ِم ِني ِ
ول ِ
السلم عل ر ُس ِ
ّ َ َّ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ
َْ
ُ
السل ُم َعل ْي ِه َو َر ْ َحة اهَّلل»
ک ِکل ِ ه و
ل ذ ِل 
نع 
َس َب َق َو الف ِات ِح ِلا استقبل و الهي ِم ِ 

آن حضــرت خا ِتــم ماســبق و فاتــح آینــده و مهیمــن و محیط بر همــۀ اینها
هســتند؛ پس اگر قرار اســت در قیامت درجهشان باال رود و از همه باالتر باشند،
ّ
ّ
بایــد امــت آن حضــرت توفیــق عمــل و اتبــاع پیــدا کــرده و رشــد و ترقــی نمایند.
تمامی این دعاها برای آن حضرت به اعتبار مقام شــئون وجودی اســت و لذا به
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َْ

َْ

َ

ً

ســیاق دعا که نظر کنید میبینید در پی «أق َر َب ال ّن ِب ِّي َني ِم ْنک ْم ِلســا» صحبت از
َ
َ
ً
َ ً
« َو أ ْم َ ُ
کن ْم ِم ْنک َشــف َاعة» و « َو أ ْو َج َه ُه ْم ِع ْن َدک َجاها» اســت؛ شــفاعت حضرت که
وســیعتر اســت معنایش این است که سعۀ وجودی آن حضرت بیشتر میشود و
آثار و برکات نفس آن حضرت در قیامت بیشتر ظهور میکند و جاه و منزلتشان
بیشــتر طلــوع مینمایــد و لــذا دعــا میکننــد که شــفاعت حضــرت قبول شــود و
حضرت رو سفید گردند.

 .4اجر رسالت
خداونــد در قــرآن کر یــم میفرمایــد که پیامبــران الهــی اجری بر رســالت خود
ُْ َْ َُ ْ َ َ ً
کم َعل ْيـ ِـه أ ْجرا ِإ ْن ُه َو
نمیخواهنــد و بــه پیامبر أ کرم ؟ص؟ امر میفرماید :قل ال أســئل
َّ
ْ َ
عالـ َ
ـن .1 خداونــد در آیۀ دیگری میفرماید فقط از کســانی اجر طلب
ِإل ِذ کــر 
ى ِلل ِ
َ َّ
ُْ َْ َُ ْ َ
کم َعل ْي ِه ِم ْن أ ْج ٍر ِإل
میکنند که بهدنبال راهی بهسوی خداوند هستند :قل ما أسئل
ً
َ ْ َ َ َ َ
من
شاء أ ْن َي ّت ِخذ ِإىل َر ّ ِب ِه َس ِبيل .2و در جای دیگری نیز میفرماید اجری که پیامبر
ُْ َْ َُ ْ َ َْ َ ْ ً
ّ
از ّامت طلب میکنند مودت نزدیکان حقیقی آن است :قل ال أسئلکم علي ِه أجرا
َّ ْ َ
ُْ
ِإل َال َو ّد َة ِف الق ْر ىب.3
وجــه جمع آیات این اســت که آن حضــرت برای خود اجــری نمیخواهند و
اگر هم اجری طلب میکنند نفع آن به ّامت میرســد و به همین دلیل اســت که
َ
َ
َ َ َ
َّ َ َ
میفرمایدُ  :ق ْل ما َسأ ْل ُت ْ
کم ِم ْن أ ْج ٍر ف ُه َو ل ْ 
اهَّلل4؛ زیرا ّامت بهواسطۀ
کم ِإ ْن أ ْج ِر َي ِإل عل ِ
مـ ّ
ـودت اهلبیت؟مهع؟ ب هســوی خــدا راه مییابنــد و صعود میکننــد .ولی همین
 .1سوره انعام ،آيه .90
 .2سوره فرقان ،آيه .57
 .3سوره شوری ،آيه .23
 .4سوره سبأ ،آيه .47
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ترفیــع درجــۀ ّامت بهنوعی اجر رســالت آن حضرت نیز هســت و آن حضرت هم
بهنوعی رشد و تعالی مییابند.
مرحــوم عالمــه طهرانــی؟هر؟ در رســاله مـ ّ
ـودت در تفســیر ایــن آیــات نکتــۀ
ارزشمندی را از بیان السعادة نقل میکنند و میفرمایند:
«و چقدر خوب و لطيف بيان کرده اســت در تفســير «بيان ّ
السعادة» در
ذيل آيه ّ
مودت ،آنجا که میگويد:
ً َ
ً
ُ
ُ ُ ّ ٌ َ َ َّ ُ
َ
َ ْ
کميل
االسـ ِـتثنآء مت ِصــل و المـ
ـودة فى الق َربى و إن کانت ِ
ناف َعــة ل ُهم َو ت ِ
َ
ُُ
ً
ُّ
أجــزآء ل ُه َو
م
النبــى؟ص؟ ِلکو ِن ِهــ 
وسـ ِـهم و لکــن ِباسـ ِـتکما ِل ِهم َي ْن َت ِف ُــع
ِلنف ِ
َ
َ
ً
ٌ
کم ِم ْن أ ْجــر َف ُه َو َل ْ
ـودهَ .ف َق ُولــه َتعالــىُ  :ق ْل مــا َســأ ْل ُت ْ
کم ،إشــارة
َسـ َـعة ِل ُو ُجـ ِ
ٍ
َ
ُ
ُ
إلــى َکل االنت َ
ـث َج َع َله ً َ ُ
فاع ِــه ِب َم ّود ِت ِهم
فاع ْيــن حيـ
أجرا لــه ِمن َحيث ِانت ِ
ِ
َ
ّ
الس ِتکما ِلهم بها َو َس َع ِته َصلى َ
1
ْ
استکما ِل ِهم.
الل عل ِيه وءا ِله ِب ِ
ِ ِ
«اســتثناء در آيــه مبارکه ّمتصل اســت؛ چون که ّ
مــودت به ذوى القربى
گرچه فائدهاش راجع به ّامت است و موجب کمال نفوس آنان خواهد
شــد ،ليکن بواســطه کمال آنان ،بهره و فائده به حضرت رســول اهلل نيز
میرسد؛ چون ّامت أجزاء وجود آن پيغمبر أکرماند و همه در سعه وجود
ّ
آن حضــرت مجتمعانــد ،کأنه رســولاهلل به تنهائى محيط و مســيطر بر
تمام افراد ّامت بوده و نفعى که به آنها برسد به رسول اهلل رسيده است.
َ
َ
کم ِمـ ْـن أ ْجــر َف ُه َو َل ْ
بنابرايــن آيــه مبارکــهُ  :قـ ْـل ما َســأ ْل ُت ْ
کم اشــاره بــه هر دو
ٍ
معناســت؛ از طرفــى اجــر و مزد براى رســول خدا را ثابــت میکند ،چون
بهرهمندشــدن ّامــت از مـ ّ
ـودت ذوى القربى نتيجــهاش در عالم معنى و
ّ
یگــردد ،و از طرفى
ســعه روحى آن حضــرت به آن وجود مقدس راجع م 
 .1تفسير« بيان ّ
السعادة» ،ج  ،2ص .204
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چــون خــود ّامت از اين امر بهره مىبرند و موجب اســتکمال نفوس آنان
میگردد ،بنابراين منافعش عائد به آنان خواهد بود».1

 .5گسترۀ صلوات
در روایــات انواعــی از صلــوات ذکــر شــده اســت و در برخی بر گســتره و ســعۀ
صلوات تأ کید شده و از خداوند تقاضا میشود که بر رسول خدا و آل او در همۀ
عوالم و همۀ اوقات و همۀ حاالت صلوات بفرستد:
َ
َ
ّ
ّ
« َّالل ُهـ َّـم َصـ ّـل َعـ َـى ُ َم َّمـ ٍـد َو ِآلـ ِـه ،ف ّکل َو ْقـ ٍـت َو کل أ َوان َو َعــى َ
ـال َعـ َـد َد
کل حـ ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ َ
َّ َ َ َ
َ ْ َ َ
َّ َ
ّ َْ ْ
ـاف ال ِت ل
َمــا َصل ْيــت عل َمـ ْـن َصل ْيت عل ْيـ ِـهَ ،و أض َعاف ذ ِلــک ِکل ِه ِبالض َعـ ِ
َ ََ ٌ
َ
ُ
ْي ِص َهيا غ ْي ُرکِ ،إ ّنک ف ّعال ِ َلا ُت ِر ُيد».2

و نیز در دعای روز عید قربان آمده است:

ْ َ َّ
َ ُّ
ْ
َ َ َُ
َ ْ َ
ْ
ش َء ْاعظ ُم ِم ْن ُه َو ال أ َجل ِم ْن ُه َو ال
االعظ ِم ال ِذي ال
اسک ال َع ِظ ِمي
«و أ ْســألک ِب ِ
ّ
ُ
ُ
ََ
َ 3
اآلخ ِر ين»
ف األ ّو ِل َ 
ا َکب ُر ِم ْن ُهْ ،ان ُت َص ِ َل َعىل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍد ِ 
ني َو ِ

ً
ـرا معنــای این روایات و ادعیه نیز همین اســت؛ وقتی حقیقت صلوات
ظاهـ 
عبارت است از سریان رحمت الهی از دریچۀ نفس رسول خدا ؟ص؟ به مخلوقات،
طبیعی اســت به مقدار و تعداد مخلوقات صلوات وجود داشــته باشــد .ما نیز از
خداوند میخواهیم که ظهور این حقیقت در همۀ عوالم و همۀ ساعات و آنات
و حاالت گسترش یابد .و به همین دلیل در ادامۀ دعای عید قربان میخوانیم:
 .1رساله ّ
مودت ،صص 246و .247
ّ
سجادیه ،دعای .44
 .2صحیفۀ
 .3اإلقبال باألعمال الحسنة ،ج ،2ص .219
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َ
ُ
ُ ً ْ
ً
ََ
ُ ً َُ
« َو ْان ُت ْع ِط َي َم َّمدا ال َو ِســيلةَ ،و ْان ْت ِز َي َم َّمدا َع ْن أ ّم ِت ِه ْاح َسـ َـن ما ْت ِز َي َن ِب ّيا
ْ
ْ
َ َ
َّ
َ َُ
ُ
َ
ُ
قاد ُر
ع ْن أ ّم ِت ِهَ ،و ْان ْت َعلنا ِف ز ْم َر ِت ِهَ ،و ْان ت ْس ِق َينا ِبکأ ِس ِهِ ،إنک َو ِ ّل ِذلک َو ال ِ
َ
َعل ْي ِه».

و گویا بر همین اساس ،یکی از برترین انواع صلوات این تعبیر است:
َّ
َ َ
َ ُ
ُ
ّ َ ُ
َ ٌ
«الل ُهـ َّـم َصـ ِـل َعــى َم َّمـ ٍـد َو ِآل َم َّم ٍد َح ّت ل َت ْبـ َـى َصل ة و َب ِارک َعــى َم َّم ٍد َو ِآل
ٌ َّ
َ
َ َ
َ َ
ُ
ّ َ ُ
ُ
َم َّمـ ٍـد َحـ ّـى ل َت ْبـ َـى َب َرکة الل ُه َّم َو َسـ ِـل ْم َعل َم َّمـ ٍـد َو ِآل َم َّم ٍد َح ّت ل َي ْب َق َســا ٌم
َّ
َ َ
ٌ
ُ ً َ ُ
الل ُه َّم َو ْار َح ْم َم َّمدا َو آل َم َّم ٍد َح ّت ل َت ْب َ 
ق َر ْ َحة».

و یا:

َ
ُ ً
« ّالل ُه َّم َص ّ ِل َع َل ُ َم َّم ٍد َو ِآل ُ َم َّم ٍد َح َّت َل َي ْب َق ِم ْن َص َل َو ِاتک َ ْ
ش ٌء َو ْار َح ْم َم َّمدا
َ َ
ُ
َ ُ
َو َآل ُ َم َّمـ ٍـد َحـ َّـى َل َي ْبـ َـى ِم ْن َر ْ َ
ح ِتــک َ ْ
ش ٌء َو َب ِارک َعل َم َّمـ ٍـد َو ِآل َم َّم ٍد َح ّت ل
َ
َ َ
ُ
ّ َ ُ
َ
کاتک َ ْ
ش ٌء َو َسـ ِـل ْم َعل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍد َح ّت ل َي ْب َق ِم ْن َســا ِمک
َي ْبق ِم ْن َب َر ِ
َ ْ
شء».1

 .1بحار األنوار ،ج ،87ص  67و ج ،17ص .397
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ذکر شریف صلوات در روایات با تعابیر مختلفی وارد شده است که هر کدام
اگر با توجه و حضور قلب گفته شود اثری خاص خود دارد؛ مانند:
َّ
َ
ُ
ّ َ ُ
• «الل ُه َّم َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍد و َع ِّجل ف َر َج ُهم»
َّ
ّ َ
ُ
ّ َ ُ
• «الل ُه َّم َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍد و َس ِل ْم َعل ِهیم»
• « َّالل ُه َّم َص ّل َع َل ُ َم َّمد َو آل ُ َم َّمد َو َع ّج ْ  َ ُ
1
أهلک َع ُد َّو ُهم»
ل ف َر َجه م و ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
طبــق برخــی از روایــات ،افضل این اســت که ذکر صلوات بــه این کیفیتها
گفته شود:
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
کت ِ ه َو أن ِب َي ِائ ِه َو ُر ُس ِل ِه َو ِج ِيع خل ِق ِه عل َم ّم ٍد َو
اهَّلل َو َصل َو 
ات ِ 
• « َصل َو 
ات َمل ِئ ِ
ََ
ُ َ َّ َ َّ َ َ َ
ْ
ح ُة اهَّلل َو َب َر ُ
کات ه»
ِآل مم ٍد و
السل ُم عل ْي ِه َو عل ْ ِي ْم َو َر َ ِ
َ
َ
َّ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
ُ
َ
مي
آل ِإ ْب َر ِاه َ
مي َو ِ 
ـى ِإ ْب َر ِاه َ
• «الل ُهـ َّـم َصـ ِـل َعل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍد أفضل َما َصل ْي َت َعـ 
َ
َ
ِإ ّنک َ ِح ٌيد ِميد»
َّ
ُ ً
ُ
َ ُ
ُ
ّ َ ُ
• «الل ُه َّم َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍد َو َب ِارک َعل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍد َو ْار َح ْم َم َّمدا َو
َ ُ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
مي ِإ ّنک َ ِح ٌيد ِميد»
آل ِإبر ِاه 
مي و ِ 
ل ِإبر ِاه 
آل مم ٍد کما صليت و بارکت و ترحت ع 
َ
َّ
ّ
َ
َ
ُ
ّ َ ُ
آل ِإ ْب َر ِاه َمي و َب ِارک
مي َو ِ 
ل ِإ ْب َر ِاه َ
• «الل ُه َّم َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل َم َّم ٍد ک َما َصل ْي َت َع 
َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
مي ِإ ّنک َ ِح ٌيد ِميد».
آل ِإبر ِاه 
مي و ِ 
ل ِإبر ِاه 
عل مم ٍد و ِآل مم ٍد کما بارکت ع 
 .1مصباح المتهجد ،ج ،1صص257و .261
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هر یک از این اذکار ابعاد و آثار فراوانی دارد؛ ولی محور همگی آنها ،همان
اتصــال روحــی بــه خداونــد از دریچــۀ نفــس مقــدس محمــد و آل محمــد؟مهع؟
است؛ از این زاویه آثاری کلی را میتوان برای همۀ انواع این ذکر شریف مطرح
نمود .پیشاپیش تذکر این مطلب الزم است که مهمترین نکته در شرافت ذکر
ُّ
ّ
َ
صلــوات ،اطاعــت امر الهی اســت چراکــه خداوند فرمــودَ  :صلــوا َعل ْی ِه َو َسـ ِـل ُموا
َت ْسلیما.1
بــرای بنــدۀ مؤمن در انجام دســتورات شــرعی ،اثر أعمال مهم نیســت؛ بلکه
ً
مهم بندگیکردن اســت و اصال درســت آن اســت که انســان اعمال شــرعی را از
ســر بندگــی و ّ
تعبــد به جــای آورد ،نه بهخاطر آثــار و خواص آن .اگــر از همۀ فوائد
صلوات صرفنظر کنیم ،برای اینکه مؤمن با شــوق و رغبت صلوات بفرســتد و
از این نعمت الهی استفاده نماید همینکه خداوند به صلوات امر فرموده کافی
است .فرستادن صلوات اطاعت خداوند است و نفس همین اطاعت ،تواضع
ّ
عبودیــت را افزایــش میدهــد .امــا در روایات اجازه فرمودهانــد که در حکمت و
و
علل احکام شرعی نیز تفکر کنیم و به همین خاطر است که به سؤاالت گوناگون
اصحــاب در بــارۀ فلســفه و حکمت احــکام پاســخ دادهاند؛ گرچــه نباید غرض
ّ
انسان از اعمال ،رسیدن به آن حکمتها و علتها باشد.
در اینجا برخی از مهمترین آثار و فضائل صلوات را مرور کرده و سعی میکنیم
که فلسفۀ تحقق آن اثر را بر اساس مطالب گذشته بررسی نماییم و امید است که
خوانندۀ محترم برای یافتن دیگر آثار صلوات به کتابهای مفصل مانند فضائل
الصلوات مرحوم آقا سید احمد حسینی اردکانی؟وضر؟ مراجعه نماید.

 .1سوره االحزاب ،آیه .56
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 .1کلید همۀ مشکالت
در مباحــث دعــا دانســتیم کــه دعاکننــده در هنــگام دعــا بــه هــر اســمی از
اســماءاهلل کــه ّ
توجــه نمایــد و هر چیزی کــه طلب کنــد ،در صورت نبــود موانع،
نفسش به همان حقیقت متحقق میگردد .یکی از مهمترین خصوصیات ذکر
صلوات توجه به اسم «اهلل» است؛ چراکه این اسم ،به همۀ صفات کمال اشاره
دارد و واسطه و شفیع نیز ،پیامبر اکرم و آل آن حضرتاند که مظهر تمام اسماء
الهــی میباشــند و آنچــه طلــب میکنیم هم ،صالة و رحمتی اســت که شــامل
تمام خیرات و خوبیهای دنیوی و اخروی میشــود .از این منظر ذکر صلوات،
دعائی عام و دوائی فراگیر است که برای حل هر مشکلی میتوان به آن تمسک
جست.
ً
ً
ســابقا گذشــت که خوب است انسان در هنگام گفتن این ذکر اصال به خود
ّ
توجه نکند و خود را فراموش کرده و فقط از خداوند نزول رحمت را بر محمد و آل
ّ
محمد؟مهع؟ تقاضا نماید ،ولی اگر کسی حاجتی خاص داشته باشد و این ذکر را
به ّنیت هر حاجتی بیان کند ،خداوند همان حاجت را نصیب انسان مینماید
ً
و در یک کالم ،صلوات کلید همۀ درهای بســته اســت .اما کسی که دائما فقط
بــه خــود رســول خــدا ؟ص؟ و اهلبیــت؟مهع؟ ّ
توجــه دارد و از خدا خیــر و رحمت را
فقط برای ایشان میخواهد آنقدر ّ
نورانیت پیدا میکند که از تمام شرور در امان
یشــود و هیچ بالئــی در زندگــی او نخواهد بود
میمانــد و همــۀ امورش اصالح م 
مگر بالیائی که موجب ّ
تقرب و ارتقاء معنوی او شود .به همین دلیل در برخی از
روایات آمده است که اگر کسی به جای دعا برای خود ،همواره برای آن حضرت
دعا کند خداوند همۀ مشکالت او را حل مینماید.1
 .1مرآة العقول ،ج ،26صص 284و .285
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دراینباره از مرحوم عالمه طباطبائی؟هر؟ نقل شده است:
«هرگاه میان مشکالت قرار گرفتید ،سیل صلوات راه بیندازید ،زیرا آن
ً
سیل حتما مشکالت را با خود میبرد!»
مرحــوم آیــةاهلل بهجــت؟هر؟ نیز برای حل انواع مشــکالت مــادی و معنوی به
زیاد صلواتفرستادن سفارش میکردند و میفرمودند:
«تــرک صلــوات و دعا کــردن بــه دعاهــای شــخصی ،ماننــد رهاکــردن
سرچشمه و بهدنبال جوی آب و یا حوض گشتن است؛ زیرا وقتی برای
وسعت مقام و درجۀ واسطۀ فیض دعا میشود ،دعاهای شخصی هم
در آن گنجانده شده است».1

 .2صلوات خدا و رسول و مالئکه
رسولاکرم ؟ص؟ فرمودند:

َّ
َ
َ ََ ُ ُ
َ َ َ َّ َ َ َ َّ
یک َص َّل ُ
صل َع َل َ
یت
:إن اهّلل َع ّز َو ّجل َیقول َ:مــن
«ل ِقیین ِجبرئیل فبشــر ین ،قــال
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
ُ
َ 2
ذلک»
عل ِیه و من سلم عل
یک َسلمت عل ِیه،ف َس َجدت ِل ِ

(جبرئیل مرا مالقات کرد و بشارتم داد که حقتعالی فرموده است :هرکه
بر تو صلوات فرستد من بر او صلوات میفرستم ،و هرکه بر تو سالم کند
من بر او سالم میکنم ،و من بهخاطر این موهبت الهی سجده کردم).
از امام صادق؟ع؟ روایت است:

ََ
َّ ُ َّ
َ
َّ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ّ َ
« ِإ َذا ُذ کـ َـر النـ ّ
ل َعل
ـي َصل اهّلل َعل ْي ِه َو ِآل ِه فأ ِکث ُر وا الصــا ة علي ِه ،ف ِإنه من ص 
ِ

 .1نکتههای ناب ،ص.۷۷
 .2مستدرک الوسائل  ،ج ،5ص .336
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َّ
َّ
َْ
َ
َ
َّ
َ َْ َ
ً
َ ً
النـ ّ
ـي َصــى اهّلل َعل ْيـ ِـه َو ِآلـ ِـه َصــا ة َو ِاح َدةَ ،صــى اهّلل َعل ْي ِه ألف َصــا ٍة ِف أل ِف
ِ
َّ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ ِّ َ ََْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ٌ َّ َ َ َ
ُ
ل عل العب ِد ِلصل ِة اهّلل
کة ،و ل يبق شء ِما خلقه اهّلل ِإل ص 
ـف ِمــن الل ِئ ِ
صـ ٍ
َ
َ
َ
ََ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
کت ِهَ ،فـ ْـن ْل َي ْرغ ْب ِف هذا ،ف ُه َو َج ِاهل َمغـ ُـر ٌور ،قد َب ِر ئ اهّلل
عل ْيـ ِـه َو َصــا ِة َمل ِئ ِ
ُ َ ُ
1
ِم ْن ُه َو َر ُسول ُه َو أ ْهل َب ْي ِت ِه»

(هنگامی که از پیامبر یاد میشود ،زیاد بر او صلوات بفرستید ،زیرا هرکه
بر پیامبر صلوات فرســتد ،خداوند در میان هزار صف از فرشــتگان بر او
هزار درود فرستد ،و چیزی از مخلوقات خدا باقی نمیماند مگر اینکه بر
این بنده درود میفرستند ،چون خدا و فرشتگان بر او درود فرستادهاند.
پس کســی که دراینباره بیعالقه باشد ،جاهل و فریبخورده است و
ً
قطعا خدا و پیامبر او و اهلبیتش از او بیزارند).
و نیز از پیامبر اکرم ؟ص؟ روایت شده است:

َ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ ً َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ً َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ً َ َّ ْ ُ َ
َ ً 2
ت َعل ْي ِه ِمائة»
لعشراصلي 
لع 
تعلي ِهعشراو منص 
لمرةصلي 
لع 
«منص 

(هرکس بر من یک بار صلوات فرستد من بر او ده بار صلوات میفرستم و
هرکس بر من ده بار صلوات فرستد من بر او صد بار صلوات میفرستم).
و از پیامبر اکرم ؟ص؟ روایت است:

َ
ـاءن َج ْب َر ِئيـ ُـل َو َقـ َـال إ َّن ُه َل ُي َص ّل َع َل ْيــک أ َح ٌد إ َّل َو ُي َص ّل َع َل ْي ِه َسـ ْـب ُع َ
« َجـ َ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ
َ ْ َ ْ َْ َ
3
ون ألف َملک کان ِمن أه ِل
ألف ملک و من صل علي ِه سبع
ال ّن ِة»

(جبرئیــل بــه نــزد من آمــد و گفت هیچ کــس بر تو صلوات نمیفرســتد
 .1الکافی ،ج  ،2ص .492
 .2بحار األنوار ،ج ،6ص .254
 .3جامع األخبار ،ص .60
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مگر آنکه هفتاد هزار ملک بر او صلوات میفرستند و هرکس هفتاد هزار
ملک بر او صلوات بفرستند از اهل بهشت است).
ً
تمام این روایات دقیقا منطبق بر اصول و قواعد کلی اســت؛ زیرا هنگامیکه
انســان صلــوات میفرســتد در واقــع کاســۀ وجــودش را بهدرســتی در دســت
گرفتــه و ب هســمت عالــم باال میگیــرد و از فیوضــات عالم باال بهرهمند میشــود.
صلواتفرســتادن خدا یا رســول خدا ؟ص؟ یا مالئکه عبارت دیگری از رســاندن
رحمت به این شخص است؛ به این معنا که این حضرات میفرمایند حاال که
خــود را آمــاده کردی ،بیا اســتفاده کن تا فیض خدا در وجودت جمعشــود .این
فیــض ،صلوات و رحمت خداســت؛ زیرا همــۀ خیرات از جانــب خداوند نازل
یشــود و از دریچــۀ نفــس مقدس رســول خدا و ســپس از طریــق مالئکه پایین
م 
آمده و در وجود شخص مجتمع میشود؛ چون ایشان هم وسایط فیضاند .پس
ً
هــم خدا صلوات میفرســتد و هم رســول خدا و هم مالئکــه ،و هریک دقیقا کار
خودشان را در عالم انجام میدهند.
ّامــا اینکــه فرمودهانــد پاداش هر صلواتی ده صلوات اســت شــاید از این باب
باشد که هرکس در این عالم یک قدم بهسوی خدا بردارد ده قدم به خدا نزدیک
شــده و متمایل میگردد و عمل صالح همواره ده برابر پاداش دارد؛ یعنی ده برابر
یگــذارد .بر خالف اعمال ســیئه که زحمــت آن در
در تکامــل وجــود انســان اثر م 
عالم دنیا به مقدار همان عمل نیکو اســت ولی تأثیرش در دورشــدن از خداوند
یکدهم اســت .بهطور کل جاذبۀ عمومی عالم بهســوی خداوند و توحید است
و همۀ هســتی برای باالبردن انســان در تکاپو اســت و لذا ســفر به آن ســو آســانتر
ً
اســت؛ ظاهــرا بــر همین اســاس نیــز در روایــت آمده اســت که همۀ موجــودات بر
پیامبر اکرم؟ص؟ صلوات میفرستند.
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 .3شفاعت و نجات در آخرت
از امام باقر یا صادق؟امهع؟ نقل شده است که فرمودند:

َ َ
ْ
ََْ ُ
ْ
َّ َ َ ُ
َ
1
«أثقل َما ُيوض ُع ِف ِال َيز ِان َي ْو َم ال ِق َي َام ِة
الصل ُة َعل َم َّم ٍد َو َعل أ ْه ِل َب ْي ِت ِه»

(ســنگینترین چیــزی کــه در روز قیامــت در تــرازو گذاشــته میشــود،
صلوات بر محمد؟ص؟ و اهلبیت او است).

پیامبراکرم ؟ص؟ نیز فرمودند:
َّ َ َ َ َّ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ ٌ َ
نور َعـ َـی ِ ّ
راط َ،و ٌ
القبر ،و ٌ
نور ِف
«أ ِکثــروا الصــاة عـ
الص ِ
ـی فإن الصالة ع ّل نور ِف ِ
َ َّ 2
اجلنة»
(بر من بسیار صلوات فرستید ،زیرا صلوات بر من نوری است در قبر ،و
نوری است بر صراط ،و نوری است در بهشت).
و نیز روایت شده است:

َ
َ
« َيا َع ُّل َم ْن َص َّل َع َ َّل َّکل َي ْوم أ ْو َّکل َل ْي َل ٍة َو َج َب ْت َل ُه َش َف َاعت َو َل ْو َ
کان ِم ْن أ ْه ِل
ِ
ِ
ٍ
3
ْال َ
کب ِائ ِر»

(یا علی! هرکس بر من هر روز یا هر شــب صلوات فرســتد شــفاعت من
برای او واجب میشود؛ گرچه از اهل کبائر باشد).
ّ
با مرور توضیحات گذشته ،معنی این احادیث نیز مشخص میگردد؛ چون
ّ
صلواتفرســتادن ،خود تجلی عینی شــفاعت است .شــفاعت در عالم آخرت
 .1وسائل الشیعه ،ج ،7ص .197
 .2الدعوات راوندی ،ص .216
 .3جامع األخبار ،ص .59
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یبــازی و قــرادادی نیســت ،بلکــه یــک ارتباط تکوینــی واقعی اســت بین آن
پارت 
کسی که شفاعت میکند و آن کسی که شفاعت میشود .این ارتباط در قیامت
تجلی کرده و از انســان دســتگیری میکند .ذکر صلوات و توجه به حضرت این
ارتباط را قویتر میکند.
انسان اگر با حضور قلب صلوات بفرستد با همین ذکر صلوات ،خودبهخود
از نفــس مقــدس رســول خدا ؟ص؟ مــدد گرفته ،صعود کــرده و ترقــی میکند؛ لذا
کسانی سزاوارتر به شفاعتاند که این پیوند را با فرستادن صلوات در همین عالم
محکمتر کنند .و در نهایت همین نور اســت که در برزخ و قیامت به داد انســان
خواهد رسید.
توســل به ّ
از دیگر ســو تنها راه صعود در ملکوتّ ،
حجت خدا و چنگزدن به
ریســمان ّ
محبت و والیت ایشــان است و همۀ اعمال دیگر مقدمۀ تحصیل این
ارتباط روحی است و گرنه اعمال بهخودیخود توان سیردادن کسی را ندارند؛ لذا
در قیامت هیچ چیزی ارزشمندتر از ذکر شریف صلوات و ّ
توسل به رسول؟ص؟ و
آل او؟مهع؟ نیست.

.4دورشدن شیاطین
روایت شــده اســت که ذکر صلوات شــیاطین را دور میکنــد .1با توضیحات
گذشته معنای این روایات نیز روشن میشود؛ چون شیاطین هم از نام رسول خدا
و اهلبیــت؟مهع؟ بیزارنــد و از ایــن نامهای مبــارک میگریزند و هــم از ّ
نورانیتی که
در اثر آوردن نام ایشــان حاصل میشــود و نیز از وجود مالئکهای که بهواسطۀ ذکر
صلوات حضور مییابند ،اذیت و آزار میبینند.
 .1بحار األنوار ،ج ،91ص .62
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 .5قضای حوائج و و گشایش امور و رزق و شفاء
عرض شــد که صلوات نور دارد و اتصال انســان را به عالم باال زیاد میکند و
وقتی انسان اتصالش به آن عالم زیاد شد ،بیشتر از عالم باال نور کسب میکند.
گرفتــن نــور از عالــم بــاال همــان برآوردهشــدن حاجــات معنــوی و الهی و کســب
خیرات است .انسان وقتی اتصالش زیاد شد ،هم امور معنویش اصالح میشود
و هــم از امــور مــادی ،بهمقداری که موجب گشــایش در جهات معنوی اســت و
انسان را باال میبرد ،بهرهاش بیشتر میشود و این عبارت دیگری است از اینکه
حاجات الهی او برآورده میشود .حضرت رسول ؟ص؟ فرمودند:
ً
ََ
َّ َ َ ً َ َ
1
العاف َی ِة»
« َمن َصل ع َّل َم َّرة فت َح اهّلل عل ِیه بابا ِمن ِ
(هرکه یک مرتبه بر من صلوات بفرســتد ،حقتعالی دری از ســامتی و
عافیت (دین و دنیا) را بر وی بگشاید).
و نیــز از آن حضــرت روایــت شــده اســت« :صلــوات فرســتادن ،فقــر را برطرف
میکند».2
در توضیح این مســئله باید گفت :از ســویی دانســتیم که صلواتفرســتادن
موجب ّ
نورانیت دل و مغفرت گناهان اســت و از دیگر ســو دانستیم که بسیاری
از مشکالت مادی و بیمار یها معلول تاریکی گناهان یا تأثیر آزار و اذیت نفوس
دیگر یا حضور شــیاطین اســت ،که آثارشــان بر نفس ما منعکس میشــود .پس
طبیعــی اســت کــه صلــوات رزق و روزی و ســامت انســان را زیــادکــرده و فقــر و
مریضــی را از بیــن ببــرد؛ البتــه فقــر و مرضی که عاملــش کدورتهای نفســانی و
 .1جامع االخبار ،ص .59
 .2فضائل الصلوات ،ص  ،106از جالءاالفهام ،ص.252
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ظلمانــی ،یــا محصــول معصیت ،یا نتیجۀ حســادت و چشــمزخم دیگــران و یا
طلســم و ســحر و اجتماع شــیاطین اســت .هر ذکری که کدورتهای نفسانی را
از بین ببرد و شــیاطین را دور کند ،به همان مقدار رزق را واســع میکند و مرض
و بال را دور مینماید ،و لذا استغفار نیز برای گشایش امور بسیار مطلوب است.
البتــه بعضــی از اذکار نیز وجــود دارند که موجب بستهشــدن رزقهــای مادی
شده و رزق معنوی و الهی انسان را از طریق محدودکردن رزقهای مادی و بستن
راههای آســایش زیاد میکنند و لذا موجب فقر یا مریضی میشــوند ولی این فقر و
ُ
مریضی ،الهی و خداپسندانه و نتیجۀ قرب است نه دوری و ُبعد .به هر حال عموم
ّ
معنویت انسان را زیاد میکنند موانع رزق را برمیدارند تا رزق زیاد شود.
اذکاری که

 .6استجابت دیگر دعاها
حضرت امام صادق؟ع؟ فرمودند:
محمــد و آل ّ
«دعــا محجــوب و ممنــوع اســت تــا آنکــه بــر ّ
محمــد؟ص؟
صلوات فرستاده شود».
در مباحــث دعــا دانســتیم کــه هرچیــزی کــه انســان را نورانــی کنــد موجــب
اســتجابت دعاســت؛ همۀ امور خیر موجب برطرفشــدن موانع استجابت دعا
و اتصال قلبی انسان به ملکوت است ،اعمال حسنه ،صدقه و روزه و نماز و...
همگی مؤثرند و صلوات نیز از این دایره خارج نیست؛ زیرا موجب ّ
نورانیت است
و انســان را به نفس طاهر پیامبر و آل او؟مهع؟ گره میزند .به همین دلیل صلوات
در اســتجابت دعا تأثیر زیادی دارد و افرادی که دائم الصلوات هســتند بهخاطر
ّ
نورانیتی که پیدا میکنند همواره دعاهایشان به اجابت بسیار نزدیکتر است.
و لذا شایســته اســت انسان هر دعا و حاجتی را با ذکر صلوات شروع کند .به
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همیــن خاطر در سـ ّـنت اهلبیت؟مهع؟ دعاها با صلوات شــروع میشــود و برخی
از دعاها نیز که فقرهفقره و بخشبخش اســت در هر قســمتی که حاجتی طلب
یشــود اول ذکر صلوات میآید و پیوند قلبی با وســائط فیض برقرار میگردد ،و
م 
سپس بقیۀ دعا ادامه پیدا میکند .گویا شخص دعاکننده در هر حاجتی پیامبر
و اهلبیت را شفیع قرار میدهد و در آغاز دعا میگوید« :خدایا به اعتبار اینکه ما
فرزندان و عبید پیامبر تو هســتیم به ما رحم کن و ما را حاجتروا بگردان!»؛ این
سبک دعا در ادعیۀ اهلبیت؟مهع؟ زیاد استفاده شده است؛ مانند سیاق دعای
عید قربان حضرت امام ّ
سجاد؟ع؟ که عرض میدارند:
َ ْ
َ ُ ُ َ ّ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ّ َ ُ
ن
ک ف َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو أ ِعذِ 
«أعوذ ِبک اللهم الیوم ِمن غض ِب
بــار خدایــا ،امــروز از خشــم تــو بــه تــو پنــاه مىجویــم ،پــس بــر ّ
محمد و
خاندانش درود بفرست و مرا پناه ده.
َ
َ َْ َ ُ َ ْ
َ َ ّ َ ُ
َ
ن
ک ف َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو أ ِج ْر ِ 
ک ال َی ْو َم ِم ْن َسخ ِط
و أست ِجیر ِب

امــروز از ســخط تــو به امان تــو مىآیم ،پس بــر ّ
محمــد و خاندانش درود
بفرست و مرا امان ده.
َ َ ْ َُ َ َ ْ ً ْ َ َ َ َ ّ َ ُ
ن
ک ف َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو ِآم ِ ّ 
و أسألک أمنا ِمن عذ ِاب

از تــو خواهــم کــه مــرا از عــذاب خــود در امــان دار ى ،پــس بــر ّ
محمــد و
خاندانش درود بفرست و مرا امان ده.
َ
َ َ ّ َ ُ
ن
یک ف َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو ْاه ِدِ 
َو أ ْس َ ْت ِد

از تــو خواهــم که راهنماى من باشــى ،پــس بر ّ
محمــد و خاندانش درود
بفرست و مرا راه نماى.

َ
َ ّ َ ُ
ن
َو أ ْس َت ْن ِص ُر َک ف َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو ْان ُص ْر ِ 

از تو خواهم که یاور من باشى ،پس بر ّ
محمد و خاندانش درود بفرست
و مرا یار ى کن.
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َ
ح َ
ک َف َص ّل َع َل ُ َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو ْار َ ْ
َو أ ْس َت ْر ِ ُ
ن
حِ 
ِ

از تــو خواهــم کــه بر من رحمــت آور ى ،پس بر ّ
محمــد و خاندانش درود
بفرست و بر من رحمت آور.

َ ْ
ْ
َ َ ّ َ ُ
ن
یک ف َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو ا ک ِف ِ 
َو أ ْس َتک ِف

از تو خواهم که مرا کفایت کنى ،پس بر ّ
محمد و خاندانش درود بفرست
و مرا کفایت کن.
ْ
َ َْ َْ ُ َ َ ّ َ ُ
ن
ک ف َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو ْار ُزق ِ 
و أستر ِزق

از تو خواهم که مرا روز ى دهى ،پس بر ّ
محمد و خاندانش درود بفرست
و مرا روز ى ده.

َ
َ َْ َ ُ َ َ ّ َ ُ
ن
ک ف َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو أ ِع ِ ّ 
و أست ِعین

از تو خواهم که مرا مدد فرمایى ،پس بر ّ
محمد و خاندانش درود بفرست
و مرا مدد فرماى.
ُ
ْ
ََ
َ ّ َ ُ
َ ْ
َو أ ْس َتغ ِف ُر َک ِ َلا َسلف ِم ْن ذ ُن ِوب ف َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِه َو اغ ِف ْر ِلی

از تو خواهم که گناهان گذشته مرا بیامرزى ،پس بر ّ
محمد و خاندانش
درود بفرست و مرا بیامرز.

َ ْ ْ َ ّ َ ْ َُ َ َ ْ َ
َ َْ َْ ُ َ َ ّ َ ُ
ش ٍء ک ِر ْه َت ُه
ک ف َصـ ِـل َعل َم َّم ٍد َو ِآلـ ِـه و اع ِصم ِن ف ِإِن لن أعــود ِل
و أســتع ِصم
َ
ْ
ک
ِم ِ ّن ِإ ْن ِشئ َت ذ ِل َ 

از تو خواهم که مرا از گناه مصون دار ى ،پس بر ّ
محمد و خاندانش درود
بفرســت و مرا از گناه مصون دار ،که اگر مشــیت تو باشد ،هرگز به کار ى
که تواش نپسندى بازنگردم».1

 .1إقبال األعمال ،ج  ،1ص .289
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در روایــت ســفارش شــده اســت که هم قبــل از دعا و هم بعــد از آن ،صلوات
فرستاده شود و دعائی که دو طرف آن ذکر شریف صلوات باشد به اجابت بسیار
نزدیک است1؛ با این توضیح ،اثر دعای سابق بر صلوات روشن است؛ اما فلسفۀ
تأثیر صلوات الحق در استجابت شاید یکی از این دو امر باشد:
 .1کســی که از آغاز ّنیت دارد که در پایان هم صلوات بفرســتد حالت توســل
و اتصال خود را تا پایان دعا حفظ مینماید و لذا نور صلوات در کل دعا حاضر
خواهد بود.
 .2شــخص دعاکننــده در میانۀ دعا حاجت خود را بــر زبان میآورد ولی این
حاجت را تا آخر در قلب خود حفظ میکند و لذا در هنگام صلوات آخر نیز ،آن
حاجت کماکان در قلبش موجود است و صلوات آخر در استجابت دعایش اثر
میگذارد.

 .7صلوات و افزایش حافظه
در برخــی از روایــات آمــده اســت کــه ذکــر صلــوات موجب یــادآوری مســئلۀ
یشــود 2ز یــرا صلوات نفــس را نورانی کرده و رزق علمی انســان را
ششــده م 
فرامو 
زیاد کرده و هم فهم انســان را گســترش میدهد و هم حافظه را زیاد میکند؛ لذا
صلواتفرستادن موجب میشود انسان چیزی را که فراموش کرده است ،دوباره
به خاطر بیاورد.3
 .1الکافی ،ج،2ص .494
 .2بحار األنوار ،ج ،58ص .37
 .3به نظر میرســد که افزایش حافظه با صلوات ارتباط خاصی نداشــته باشد و به مناسبت در روایت
آمده باشد؛ و اگر دربارۀ کشف سؤاالت مجهول و مشکل در فهم برخی از مسائل علمی هم از محضر
اهلبیت؟مهع؟ سؤال میشد باز هم به ذکر شریف صلوات ارجاع میدادند.
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 .8دیگر آثار صلوات

ً
با این توضیحات معنای روایات دیگر نیز معلوم میشــود؛ مثال روایاتی
با این مضامین:
• هر کس صلوات بفرستد خدا و رسولش را خشنود نموده و به قرب و
نزدیکی ایشان میرسد.
• هــر کــس صلوات بفرســتد برایش پاداشــی در آخرت مهیا میشــود و
کفارۀ گناهانش خواهد بود.
• صلواتفرستادن بر پیامبر ؟ص؟ ،گناهان را بهسان ریختن آب بر آتش
از بین میبرد.1
• هرکس در روز جمعه هزار بار بر من صلوات بفرستد ،فرشتگان همواره
برای او آمرزش میطلبند.2
• هرکــس در نوشــتهای بــر مــن درود بفرســتد فرشــتگان همــواره بــرای او
آمرزش میطلبند.3
• هرکس صلوات بفرستد حاجات دنیوی و اخروی وی برآورده میشود.
• هرکس صلوات بفرســتد رحمت خدا شــامل حال او شده و اعمالش
پاکیزه میگردد.

َّ
َ ُ َْ
ْ ََ
ّ َ ُ
ّ َ ُ
الل ُهـ َّـم َصـ ِـل َعــى َم َّم ٍد َو ِآل ِهِ ،إذا ذ َکر ال ْبـ َـر ُارَ ،و َص ِل َعل َم َّم ٍد َو ِآل ِهَ ،ما اخ َتلف
َ
َ ً ْ
النـ ُـارَ ،صـ َـا ًة َل َي ْن َق ِطـ ُـع َم َد ُد َهــاَ ،و َل ُ ْيـ َ
ّالل ْيـ ُـل َو َّ َ
ـى َع َد ُد َهــاَ ،صل ة َتشـ َـح ُن
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
اهَّلل َعل ْي ِه َو
الــواء ،و تــأ الرض و الســماء .صل اهَّلل علي ِه حت يــرض ،و صل
َ
َ َ َ َ َ
ََْ ّ َ
4
الرضاَ ،صل ًة ل َح ّد َلا َو ل ُم ْن َ َتىَ ،يا أ ْر َح َم َّالر ِ ِاحني.
ِآل ِه بعد ِ
 .1ثواب االعمال،ص .187
 .2جامع احادیث شیعه،ج،6ص .187
 .3میزان الحکمه،ج،7ح.10795
 .4صحیفه سجادیه ،ص .154
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ضمیمه

توضیحات مرحوم آیةاهلل حاج سید محمد علی قاضی
طباطبائی؟وضر؟ درباره حقیقت صلوات
و امــا فايدۀ صلوات نســبت بــه عالم آخرت و جهات معنــوى و باطنى آن در
حــق خاتــم انبيــا و اوالد طاهريــن آن حضــرت صلــوات اهّلل عليهم اقــوال علما و
کلمات بزرگان اسالم در آن باره مختلف است.
عالم ربانى شهيد ثانى (قدس ّ
سره) در الروضة البهية فرموده است:
الصالة المأمور بها فى قوله تعالى :صلوا عليه و سلموا تسليما اصلها
الدعاء لکنها منه تعالى مجاز فى الرحمة و غاية السئوال بها عائد الى
المصلــى الن اهّلل تعالــى قــد اعطى نبيــه؟ص؟ من المنزلــة و الزلفى لديه
مــا ال يؤثــر فيــه صالة مصل کما نطقــت به االخبار و صــرح به العلماء
االخيار.
حاصــل فرمايــش آن عالم ربانى و شــهيد در راه حق از ظلم ســلطان عثمانى
آن است :که صلوات گفتن به رسول اهّلل؟ص؟ يک امر تعبدى است؛ وضع شده
بــا صــورت مخصوصه که با آن دعا شــود و ثواب آن بــه خود مکلفين برمىگردد و
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رســول اهّلل؟ص؟ احتياجــى بــر آن ندارد چون خــدا بر او منزلــت و تقربى عنايت فر
موده که صلوات فرستادن در تقرب وى اثر نمىبخشد.
و بعضى گفته :درجات عطاياى خداوندى حدى ندارد و خاتم انبياء؟ص؟ از
انبيا سلف؟مهع؟ به قبول فيوضات الهيه برترى داشته و تفوق دارد و لذا مىفرموده:
ان ربى قد وعدنى درجة ال تنال اال بدعاء امتى.
و از صلحــاء مؤمنيــن طلــب دعا مىکرد؛ پس صلوات فرســتادن بــر آن وجود
ّ
مقــدس ممکن اســت تأثير داشــته باشــد و مراتب قرب الهى و تقــرب معنوى به
پيشــگاه خداونــدى غير متناهى اســت چه مانع دارد که هر صلــوات بر آن وجود
اقدس باعث باال رفتن به درجات از مرتبهاى به مرتبۀ ديگر باالتر از آن مرتبۀ اولى
گردد.
و بعضــى گفتــه :دعــا کــردن ما بــراى رســول اهّلل؟ص؟ از جمله اعمــال خود آن
وجود مقدس اســت که به ســبب آن اعمال زيادتى قرب و برترى درجات به وى
حاصل مىشود چون وجود اقدس خاتم انبيا؟ص؟ باعث شده که ما را از هال کت
نجات داده و ما او را شناختهايم و صلوات بر او را دانستهايم و صلوات گفتن بر او
از جملۀ اعمال و عبادات آن حضرت اســت مثل دعا کردن مؤمن در حق برادر
مؤمن ديگرش به ســبب داخل شــدن او در ايمان چون براى انســان« :ليس اال ما
سعى».
و بعضــى گفتــه :کــه صلــوات گفتن ما بر خاتــم انبيا؟ص؟ باعث مىشــود که
نســبت بــر آن وجــود اقــدس درجــۀ شــفاعت در حق خود مــا حاصل شــود و اين
موضوع زيادتى درجهاى در حق آن وجود مقدس است چنانچه دعا مىکنيم و
مىگوييم :و تقبل شفاعته فى امته ...الخ
و بعضى گفته :که صلوات دعا اســت بر پيغمبر و ائمۀ اطهار علیهمالصلوة
و ّ
الســام کــه انقطــاع وســاطت رحمــت کليــه از آن حضرت نشــود ماننــد اينکه
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ً
مىگوييم :اهدنا الصرا ط المستقيم؛ چنانچه مىفرموده :رب زدنى علما.
و بعضى گفته :که صلوات دعا است براى زيادتى نعمتهاى ما؛ زيرا زيادتى
تهــا بــه ما و باال رفتــن درجات ماها باعــث زيادتى نعمت بــر آن حضرات
نعم 
علیهمالصلوة و ّ
الســام است؛ مانند شاخ و برگهاى درخت و طراوت آنها که
باعــث زينــت درخت بــوده و زيادتى بر آن اســت از باب صفت بــه حال متعلق
باشد.
عمنــا االعظــم مجتهــد کبير حــاج ميــرزا محمود شــيخ االســام 1طباطبايى
سسـ ّـره را در رســالۀ مســائل الدعاء در جواب از ســؤال ســوم شــخص
تبريزى قد 
سؤالکننده تحقيق عالى و دقيق است و نقل آن سؤال و جواب در اينجا خالى
از فايده نيست و چون هر دو سؤال و جواب به عربى است ترجمه به فارسى آن را
از ترجمۀ آن رسالۀ شريفه که به قلم سيد جليل فاضل معظم آقاى حاج سيد ابو
الفضل حسينى ترجمه شده در اينجا بياورم و اصل رسالۀ مسائل الدعاء که به
عربى است با رسالۀ ابداء البداء القول بالبداء از تأليف آن مرحوم با هم به قطع
کوچک در سال  ۱۳۰۲ه .ق در تهران طبع شده و ترجمۀ مسائل الدعاء به فارسى
در سال  ۱۳۶۸ه .ق در قم چاپ گرديده و ترجمۀ آن سؤال و جواب اين است:
پرســش ســوم :شــناختى و فهميــدى کــه خداونــد ســبحان دعــاى
دعاکننــدگان را ال محالــة اجابــت مىفرمايــد يا به ســبب اعطاى آنچه
سؤال نموده يا به واسطۀ اعطاى عوض آنچه آن را که سؤال کرده است.
پــس آيــا اجابــت دعــاى امــت بــراى رفعــت درجــۀ پيغمبــر و ائمــۀ
علیهمالصلــوة و ّ
الســام و ماننــد اينهــا عينــش عطــا مىشــود (يعنــى
درجات آنها را ارتقاء داده و باال مىبرد)؟
 .1شــرح حــال آن بزرگــوار را در كتاب خانــدان عبدالوهاب به طور تفصيل نــگارش دادهام و از
خداوند توفيق طبع و نشر كتاب را مسئلت مىنمايم.
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و يــا اينکــه عــوض آن را مرحمــت مىفرمايــد (يعنى در مقابــل آن ثواب
اخــروى بــراى خود امــت عطا مىفرمايــد؟) و به عبارت ديگــر آيا دعاى
امت براى آنها موجب زيادتى مراتب آنها مىباشد يا نه؟ بلکه فايدۀ
دعاى امت براى خود امت برمىگردد؟
پاســخ :بــه جماعتى از متکلمين و غير آنها نســبت داده شــده اســت
کــه شــق دوم را اختيــار نمودهانــد و گفتهانــد :بــر پيغمبــر و ائمــۀ اطهــار
علیهمالصلوة و ّ
الســام عطا شــده است از بلندى درجه و قرب منزلت
و بزرگــى و عظمــت فضل به انــدازهاى که ديگر دعــاى دعاکننده در آن
تأثيــرى نــدارد و فايــدۀ دعاى امــت براى آنهــا راجع به نفس خودشــان
مىباشد که به واسطۀ اينها مقرب گرديده و استفادۀ ثواب مىنمايند
َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ً
واحدة
چنانچه از رســول خدا؟ص؟ روايت شــده که فرمود :من صل عل
ً
َ َّ ُ َ
اهَّلل َعل ْيـ ِـه َع ْشــرا؛ يعنى هر که رحمت بفرســتد بــراى من يک مرتبه
صــى
خداوند عالم رحمت مىفرستد براى او ده مرتبه.
و لکــن تحقيق مطلب چنان که جمــع کثيرى از محققين گفتهاند اين
اســت :که دعاى امت باعث زيادتى مراتب و مدارج آنها مىباشــد به
جهت اينکه نعماى الهى محدود به حدى نبوده و پايان و انتهايى براى
آن متصــور نيســت و مدارج تفضــات خداوند تعالــى را نتوان احصاء
نمــود و بــودن آ نهــا؟مهس؟ در مرتبهاى که بىنياز و غير محتاج باشــند به
ازديــاد مراتــب بــه تصــور نمىآيــد و بــودن دعاى امــت از اســباب ازدياد
مراتب آنها جايز است.
عالوه بر اشــخاص بينا مخفى و پوشــيده نيســت که هرگاه آنها از اين
معنى بىنياز بودند لزومى نداشت که امت تحصيل ثواب و تقرب را به
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واســطۀ دعا کردن به آنها بنمايد و اولى و ســزاوار براى امت در تحصيل
ثواب و تقرب اين بود که براى نفسهاى خودشان دعا بنمايند که خدا
آنها را در ايمان و اعتقاد به ائمه ؟مهع؟ ثابت و مستقيم فرمايد.
بلــى ممکــن اســت گفتــه شــود :اينکــه زيادتــى مراتــب آنهــا؟مهس؟ در
خصــوص خواســتن رحمــت بــر آنهــا حاصل مىشــود (يعنــى ممکن
اســت زيادتــى مراتب آ نهــا را مورد طلب رحمت به جا آورده شــده و به
عمــل بيايد) براى اينکه مراتب صلــوات و رحمت و تفضل خداوندى
غير متناهى بوده و پايانى ندارد.
و امــا در اعطاى خداوندى درجۀ شــفاعت و وســيله را به ســبب دعاى
امت براى پيغمبر؟ص؟ که درجهاى است در بهشت و باالتر از آن درجه
نيست ممکن نيست زيرا اينکه ثابت شده است که خداوند سبحان
امثال شفاعت و وسيله را به واسطۀ تحمل اثقال رسالت و زحمات او و
به سبب ختم نبوت به آن بزرگوار عطا فرموده است نه به جهت دعاى
امت و اگر چه وارد شده از پيغمبر اکرم؟ص؟ که امر فرمود سؤال کنيد براى
من وســيله را «على رؤوس الخالئق» يعنى علنى و آشــکارا که خداوند
متعال براى من بدهد.
پــس دعــاى امت و طلب آنهــا از خدا اينکه عطا کند امثال شــفاعت
و وســيله را بــراى پيغمبــر؟ص؟ اذعان و اعتقاد اســت بــر اينکه آنها حق
پيغمبر؟ص؟ اســت و اوســت که اليق و ســزاوار اينهاســت و اين اذعان
موجب تکميل ايمان است و در اين صورت اين طلب مىباشد از باب
استعمال صيغۀ امر در تصويب و اين معنى هم در عرف معروف است
ماننــد اينکــه رفيق تــو مىگويد :ديــدم فالنــى را که به پــدر خود فحش
مــىداد پــس او را زدم در ايــن حال تو مىگويى بــزن او را و مقصودت اين
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اســت که زدن او را تحســين نمايى و شــخص ضارب را تحسين نموده
و اســتحقاق مضروب را تثبيت نمايى و از اين لحاظ اســت که بعضى
اوقــات براى ضــارب مىگويى خوب کردى کــه او را زدى و بجا بوده که
او را بزنــى و ليکــن ممکــن اســت که اين خدشــه را دفع بکنــى با اينکه
بگويى:
ّ
اگر چه ما مســلم مىداريم که براى دعاى امت راجع به عطاى خداوند
احديت امثال وسيله و شفاعت را وجهى و علتى نيست .و صرفنظر
کرديم از اينکه طلب اعطاى آنها «شفاعت و وسيله» براى پيغمبر؟ص؟
بــه جهت تصويــب خالف ظاهر اســت مىگوييــم :همانا در وســيله و
شفاعت تفضالت غير متناهيه و شئون کثيره مىباشد.
پس ســؤال شــفاعت و وســيله براى پيغمبر؟ص؟ راجع مىشود به سؤال
کردن آن چيزى که در آنها هست از تفضالت و شئون ديگر ،اين معنى
را امعان نظر نموده و نيک بنگر.
و اما آنچه در دعاى عصر جمعه وارد است که:

َ َ َّ
َ ْ َ ْ ُ ْ َّ
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الخل ِوق َني
اجـ ٍـة ِإل َصــا ِة أ َحـ ٍـد ِمــن
َآم ُنــوا َصلــوا َعل ْيـ ِـه َو َسـ ِـل ُموا َت ْسـ ِـليما ل ِل
ً
َْ ْ
َ
َ
َ َ
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الحتاجـ
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ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
ُ ً
َ َ َ ْ َ َّ َ
الصــا ة َعل ْيـ ِـه ق ْر َبــة ِم ْنک َو َو ِســيلة ِإل ْيــک َو ُزلفة ِع ْنـ َـدک َو َدلل َت
و جعلــت
َ
َ
َ
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الصل ِة َعل ْي ِه ِل َي ْز َد ُادوا ِ َبا أث َرة ل َد ْيک َو َکر َامة َعل ْيک.
الؤ ِم ِنني علي ِه و أمرتم ِب

(يعنى خدايا امر نفرمودهاى به صالت و رحمت فرستادن بر پيغمبر؟ص؟
مگــر بعــد از آ نکــه تو و مالئکههاى تو به او رحمت فرســتاده باشــيد (تا
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اينکــه عــرض مىکنــد) امــر کــردن تو بــراى ما کــه صــات و رحمت به
پيغمبــر؟ص؟ بفرســتيم نه از اين جهت اســت که پيغمبــر؟ص؟ احتياج
به صالت و رحمت يکى از مخلوقات داشــته باشــد بعد از آنکه تو بر
او صلوات فرســتاده باشــى و نه از اين راه است که پيغمبر؟ص؟ احتياج
به تزکيۀ احدى داشــته باشــد بعــد از آنکه تو او را تزکيــه فرمودهاى بلکه
مخلوقات جميعا محتاجند به طرف صلوات بر پيغمبر؟ص؟ به جهت
اينکــه تــو قرار دادى او را وســيلۀ خــودت به طور ى که قبــول نمىکنى از
کسى که بيايد به طرف تو مگر از اين راه و قرار دادهاى رحمت را به روى
تقرب بر تو و وســيله به ســوى تو و منزلت در نزد تو و داللت و راهنمايى
فرمودهاى مؤمنين را بر او و امر کردى آنها را به رحمت و صالت فرستادن
بــر پيغمبــر؟ص؟ که به واســطۀ آنها در پيشــگاه تو داراى کرامــت و کردار
نيک بشوند.
پس آنچه استفاده مىشود از اين دعا اين است:
که وجود نازنين پيغمبر؟ص؟ احتياج ندارد به صالت مخلوقات بعد از
صالت و رحمت خالق متعال بر او به اين معنى :که صالت و رحمت
خدا بر او باقى نمىگذارد کرامت باالترى را مگر اينکه شامل آن مىباشد
و حاصــل نمىشــود از صلوات خلق بر پيغمبــر؟ص؟ کرامتى مگر مرتبۀ
پايينتر از آن کرامتى که از رحمت فرستادن خدا حاصل مىشود پس بر
صلوات خلق با وجود صلوات خالق احتياجى نيست.
و ايــن معنــى غير آن اســت (که بگوييــم) :صلوات و رحمت فرســتادن
موجب کرامتى است نسبت به پيغمبر؟ص؟ و اگر چه براى پيغمبر؟ص؟
بوده باشــد به واســطۀ صالت خداونــد متعال مافــوق آن کرامتى که به
سبب صالت عبد حاصل مىشود.
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و بــه عبــارت ديگر :وجود مبــارک پيغمبر اکرم؟ص؟ بىاحتياج اســت از
اينکــه حاصــل نمايــد درجهاى را به ســبب صالت و رحمــت خلق بر
او ا گــر چــه صــات و رحمت خلــق بر او موجب اســت حصــول درجه
نسبت به وجود نازنين پيغمبر؟ص؟ .
و به عبارت اخرى :وجود مبارک رســول اهّلل؟ص؟ بىنياز اســت از اينکه
خلق طلب نمايد از خدا اعطاى کرامت را بر او اگر چه خود پيغمبر؟ص؟
محتاج است به اعطاى کرامت خداوند براى او.
و اگر خواسته باشى (از باب تشبيه کامل بر ناقص) قياس کن اين مقام
را بــر مقــام وزير چنا نچــه وزير از جهت کمــال قربى که با ســلطان دارد
بىنياز است از اينکه رعيت از سلطان طلب اکرام او را بنمايند با اينکه
اگر چنانچه موقعى که استدعا و تقاضا بنمايند اکرام او را مورد الطاف
و اکرام سلطان واقع مىگردد و او را به جهت استدعاى رعايا اکرام فرمايد
و او محتــاج اســت بــه اکرام ســلطان پس با نظــر عميــق و دقيقانه تأمل
1و2
نموده و دقت کن تا اشتباهى باقى نماند.

ً
1ر ك.مسائلالدعاء،صص۵۳-۴۶و مسائلالدعاءاصلعربى(تقريبادو صفحهبهآخرآنرسالهمانده).
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