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 عنوان: صلوات و ثمرات آن
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 3 اهمیت صلوات

 4 برخی از ثمرات صلوات

 6 و ناقص کامل صلوات

 7 کوتاهی در صلوات

 8 صلواتبرخی از موارد 

 9 صلوات های پر فضیلت
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 لوات نیستچیزی برتر از ص
 1.ـدٍمَّحَمُ آلِوَدٍمَّحَلی مُعَ واهِلَمن الصَّ مَهِیوم القِل یَفضَاَ لٍمَعَ ن: ما مِالَق )ع(قِادِالصّ نِعَ

 فرمود: در قیامت هیچ عملی برتر و گرامی تر از صلوات بر محمد و آل او نیست. )ع(امام صادق 

 

 صلوات محبوبترین عمل

 2.بٍبیطالِاَ بنِ یِلّعَ بُّحُ وَ دُمَّحَ، یا مُیکَلَعَ الهُ: الصَّ؟ قالَبُحَاَ عمالِالا یُّ؛ اَبرئیلَجِلِ لتُ: قُ)ص( اهللِ ولُسُرَ قالَ

فرمودند: از جبرئیل پرسیدم محبوبترین اعمال کدام است؟ پاسخ داد: صلوات و درود بر شما ای محمد! و محبت علی بن  )ص(پیامبراکرم

 ابیطالب.

 

 برترین اعمال
ب... بیطالِاَ ربنِعفَخی جَاَ ب وَلِطَّبدالمُعَ بنِ زهَمَی حَمّة عَحَالبارِ یتُأصحابی رَراَعاشِمَ قالَیناء فَلَاِ تَفَالتَ مَّثُ بحَالصُّ صیبُِّا النَّبنَ لیِه: صَمَلقَوعَبُاَ قالَ

لی ب عَحُّوَالماءِ قیُسَوَ یکَلَعَ الهُالصَّ عمالِاأل لُفضَدنا اَجَوَ هاتِمَّاالُوَ باءِاالَبِ یناکَدَاالفَ؟ قَلَفضَها اَدتُجَوَ عمالِاالَ یُّما: اَنتُبی اَاَبِ لتُقُما فَنهَمِ وتُنَدَفَ

 3ب.بیطالِاَ بنِ

 ابوعلقمه می گوید: پس از نماز صبح پیامبر رو به طرف ما کرد و فرمود: اصحاب من دیشب عمویم حمزه وبرادرم جعفر طیار را به خواب دیدم،

پدرومادرم فدایتان، کدام عمل را برتر یافتید؟ پاسخ دادند: پدر ومادر ما فدایت ای رسول خدا. ما صلوات بر تو،  به آن دو نزدیک شدم و گفتم

 را برترین اعمال یافتیم. )ع(تشنه را سیراب کردن و محبت علی بن ابیطالب

 

 سنگین ترین عمل در قیامت
 4اَثقَلُ ما یُوضَعُ فیِ المیزانِ یَومَ القِیامَهِ اَلصَّالهُ عَلی مُحَمَّدٍوَعَلی اَهلِبیتِهِ.: )ع(رُباقِ قالَ

 روز قیامت صلوات بر محمد و آل اوست. امام باقر)ع( فرمودند: سنگین ترین عمل در میزان اعمال،

 

 صلوات معادل کاملترین ذکرها
 5.کبیرُالتَّ وَ هلیلُالتَّ وَ سبیحُلتَّاَ لَجَّوَزَّعَ اهللِندَعِ لُعدِه تَآلِوَ ـــدٍمَّحَلی مُعَ الهٌلصَّ: اَ)ع(ضاالرِّ قالَ

 اهلل و الاله االاهلل و اهلل اکبر.صلوات بر محمد وآل او معادل است با ذکر سبحان فرمودند:  )ع(امام رضا

 

 43ص  1سفینه البحار ج  – 4 162ص  7احقاق الحق ج  – 9 162ص  7احقاق الحق ج  – 1 12ص  4وسائل الشیعه ج  – 1

 121ص  4وسائل الشیعه ج  – 1
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 جلسه ذکر صلوات
که به جلسه ی ذکر می رسند گروهی می گویند: بنشینید،  فرمودند: همیشه کاروانی از مالئک به امر الهی در حرکتند، هنگامی )ع(پیامبر اکرم

ال وقتی اهل جلسه دعا کنند یا صلوات بفرستندآمین بگویند و با آنها صلوات بفرستند. سپس گروهی از آنها به افراد دیگر می گویند: خوشا بح

 این افراد زیرا از جلسه مراجعت می کنند، در حالی که خدا آنان را آمرزیده است.

 

 صلوات و پاکسازی دل
 فرمودند: صلوات بر من و اهل بیت من نفاق را از زمین می برد و قلب را از آالیش دوروئی پاک می سازد. )ع(پیامبراکرم

 

 راز خلیل واقع شدن ابراهیم
ه درود خدا بر آنان باد زیاد و خاندانش ک صرا خلیل خود انتخاب کرد برای اینکه او بر محمد عفرمودند: خداوند حضرت ابراهیم )ع(امام عسکری

 صلوات می فرستاد.

 

 نزدیکی به پیامبر
 فرمودند: نزدیکترین افراد به من در قیامت کسی است که صلوات بیشتری بر من فرستاده باشد. )ص(پیامبراکرم

 

 رفع موانع استجابت
 لوات بر محمد و آل او همراه شود.فرمودند: هر دعایی از باال رفتن ممنوع است تا هنگامی که با ص )ع(امیر الموءمنین

 

 مغفرت و آمرزش گناهان
فرمودند: کسی که قدرت بر اداء کفاره گناهان خویش ندارد، باید بر پیامبر و آل او درود بسیار بفرستد زیرا صلوات گناهان را از  )ع(امام هشتم

 بین می برد.

 

 تندرستی و سالمتی
 من صلوات بفرستد خداوند متعال دری از تندرستی و عافیت را بر روی او می گشاید. پیامبر اکرم)ص( فرمودند: کسی که یک بار بر
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 ء باطنیاستغنا
فرمودند: هنگامی که زنی نظر یکی از شما را جلب کرد باید به همسر خود روی بیاورد و بداند که زنان همه از یک مقوله اند.  )ع(امیرالمومنین

او باید شیطان را بر دل خود مسلط نسازد و اگر همسر ندارد دو رکعت نماز بخواند و سپس به حمد الهی و صلوات بر محمد و آل محمد 

 خواهد تا با رحمت و فضل خود، وی را استغناء باطنی بخشیده و گره از کارش باز کند.بپردازد، و از خداوند ب

 

 تمامیّت نماز
فرمودند: البته پرداخت زکات فطر)در آخر ماه رمضان( مایة تمامیت روزه است، چنانکه صلوات بر محمد و آل محمد باعث  )ع(امام صادق

 ا زکات فطر کامل می شود.تمامیت نماز است. یعنی نماز با صلوات و روزه ب

 

 رفع نفاق
فرمودند: کسی که یک بار بر من صلوات فرستد، خدا ده بار بر او درود می فرستد وکسی که ده بار بر من صلوات فرستد، خدا  )ص(پیامبراکرم

و کسی که هزار بار بر من صلوات و کسی که صد بار بر من صلوات فرستد خداوند هزار بار بر او درود می فرستد  صد بار بر او درود می فرستد

 فرستد، خداوند هرگز او را در آتش عذاب نخواهد کرد.

 

 ارتقاء درجات و محو سیئات
به وسیله آنها محو می  فرمودند: صدقه دادن و صلوات بر محمد و آل او در شب و روز جمعه، هزار برابر حسنه است و هزار سیئه )ع(امام صادق

 شود، و مقام انسان بواسطة آنها هزار درجه باال می رود.

 

 برآورده شدن حوائج
صد حاجت از حوائج او، از جمله سی حاجت دنیوی وی  "یارب صل علی محمدوآل محمد"فرمودند: کسی که صد مرتبه بگوید:  )ع(امام صادق

 برآورده می شود.

 

 بخشوده شدن گناهان
رسید. امام آن را بوئید و بر دیدگان خود نهاد و گفت: کسی که گلی را به دست آورد آن را  عوید: مقداری گُل به دست امام صادقمالک می گ

آن گل را از دست نمی دهد، مگر آنکه خداوند گناه او را بخشیده  'اللهم صل علی محمد و آل محمد 'ببوید و بر دیده اش نهد و سپس بگوید: 

 باشد.
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 ت دعااستجاب
و آل او فرستد، سپس حاجت خود را بخواهد و بعد با صلوات  صفرمودند: کسی که حاجتی دارد باید در آغاز صلوات بر محمد )ع(امام صادق

. دعای خود را پایان دهد چه اینکه خداوند بزرگوارتر از آن است که دو طرف )اول و آخر( دعای او را اجابت کند و وسط آن را نادیده بگیرد

 بشرطی که از صلوات در حجاب نباشد.

 

 یک صلوات، ده حسنه
 کسی که یک بار بر من صلوات فرستد، خداوند متعال ده حسنه برای او می نویسد.فرمودند:  )ص(پیامبراکرم

 

 

 روشنی صراط
 فرمودند: صلوات و درود بر من، نور و روشنایی صراط است. )ص(پیامبراکرم

 

 صلوات خدا

فرمودند: جبرئیل بر من نازل شد و گفت: خداوند متعال می فرماید: کسی که بر تو صلوات می فرستد، من و فرشتگانم ده بار  )ص(پیامبراکرم

 بر او صلوات می فرستیم و کسی که بر تو سالم می دهد من و فرشتگانم ده بار بر او سالم می دهیم.

 

 صلوات در شب جمعه
وز جمعه و شب آن هزار برابر پاداش دارد و صلوات بر محمد وآل او در شب جمعه هزار حسنه دارد و فرمودند: صدقه دادن در ر )ع(امام صادق

 هزار سیئه را محو می کند و هزار درجه بر درجات او می افزاید. )شب جمعه(خدا در آن 

 

 

 صلوات کامل
ت بفرستید و دعا کنید و بگوئید؛ اللهم صل علی چیزی درخواست کردم، پیامبر فرمود: بر من صلوا صزیدبن خارجه می گوید: از پیامبر

 محمدوآل محمد.
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 کسی که بر محمدوآل او صلوات نفرستد
 فرمود: کسی که بر من صلوات بفرستد ولی بر آل من صلوات نفرستد، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. )ص(پیامبراکرم

 

 ظلم به اهل بیت
و آل محمد را بر زبان نمی آورد، فرمود: صلوات را ناقص مکن،  "اللهم صل علی محمد"گفت  به شخصی که در آستانة کعبه می )ع(امام صادق

 و در حق ما ظلم روا مدار! بگو: اللهم صل علی محمدوآل محمد .

 

 نهی پیامبر
صلوات بفرستید و در هنگام فرمودند: صلوات ناقص، بدون ذکر )آل محمد( برای من بر زبان نیاورید، بلکه به اهل بیت من نیز )ص( پیامبراکرم

 صلوات آنان را نادیده نگیرید، زیرا تمام نسب ها در قیامت قطع می شود مگر نسب من.

 

 

 

 گمراه ترین انسان

 فرمودند: گمراه ترین آدم کسی است که نام من نزد او بر زبان آید ولی بر من صلوات نفرستد. )ص(پیامبراکرم

 

 بخیل واقعی
 )وسائل الشیعه(بخیل واقعی کسی است که نام من پیش او برده شود و بر من صلوات نفرستد.فرمودند:  )ص(پیامبراکرم

 

 بخیل ترین فرد
 فرمودند: بخیل ترین مردم کسی است که تا وقتی نام من برده شود، بر من صلوات نفرستد. )ص(پیامبراکرم

 

 سخن بدون برکت
 فرمودند: سخنی که با نام خدا و صلوات بر من آغاز نشود، ناپایدار و به دور از هر گونه خیر و برکتی است. )ص(پیامبراکرم
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 جفا بر پیامبر)ص(
 فرمودند: کسی که گل محمدی را ببوید و بر من و آل من صلوات نفرستد، بر من جفا کرده است. )ص(پیامبراکرم

 

 فراموشی صلوات
 وش کند، راه بهشت را گم کرده است.ی که صلوات من را فرامفرمودند: کس )ص(پیامبراکرم

 

 

 

 هنگام عطسه و وزیدن باد
پیرامون شرایع دین آمده است: صلوات بر محمد و آل او واجب است و در همه جا و هنگام عطسه کردن، وزیدن  عدر نوشته ای از امام هشتم

 باد و ذبح گوسفند و ...

 

 صدای گوش و صلوات
نام برخی از انبیاء را به میان آوردم و بر او درود و صلوات فرستادم، امام صادق فرمود: وقتی  عر می گوید: در محضر امام صادقمعاویه بن عما

آغاز کن و چنین بگو: علی نبیّنا و آله و علیه السالم. خود حضرت نیز در  صنام یکی از پیامبران را بر زبان آوردی صلوات خود را با نام محمد

 رمود: درود خداوند بر محمد وآل او و جمیع پیامبران باد.ادامه ف

 

 رهنمود پیامبر
به عماریاسر فرمودند: ای عمار، حیات من برای شما خیر است و فوت من نیز برای شما بد نخواهد بود، اما در زمان حیات من  )ص(پیامبراکرم

پیش من می آیید و عذرتقصیر بجای می آورید و من هم برای شما استغفار می کنم، اما پس از فوت من  تقوی الهی پیشه خود سازید و به 

 صلوات فرستید. خوبی بر من و اهلبیت من

 

 پاداش نوشتن صلوات
 فرمودند: کسی که در نوشته خود بر من صلوات بفرستد تا آن نوشته باقی است، فرشتان برای او استغفار می کنند. )ص(پیامبراکرم
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 صلوات و گریۀ اطفال
فرمودند: اطفال خود را بخاطر گریة آنان نزنید، زیرا گریة آنان تا چهار ماهگی گواهی بر یگانگی خداست و در چهار ماهگی دوم  )ص(پیامبراکرم

 نیز صلوات بر محمد و آل او می باشد و در چهار ماهگی سوم دعا بر پدرومادر محسوب می شود.

 

 

 

 صلواتی که انسان را یک هفته در امان می دارد
 روز جمعه سه مرتبه بگوید:  نقل شده است که هر کس بعد از نماز ظهر 16صفحه  31در بحار جلد  عادقاز امام ص

 در امان ست تا جمعة دیگر. "اجعَل صَلَواتِکَ وَ صَلَواتِ ماَلئِکَتِکَ وَ رُسُلِکَ عَلی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ "

 

 فرستندصلواتی که تا یک هفته مالئک برایش صلوات 
 منقول است: هر کس بعد از نماز عصر روز جمعه ده مرتبه بگوید: عدر کاب جمال االسبوع از امام جعفر صادق

 م وَهِرواحِلی أعَ وَ المُالسَّ مُیهِلَعَ وَ یهِلَعَ وَ کَکاتِرَبَ لِافضَم بِیهِلَک عَبارِوَ کَواتِلَصَ لِفضَاَبِ نَرضییَّالمَ یاءِوصِاأل اَللّهُمَّ صَلَّ عَلی مُحَمَّدٍوَآلِ مُحَمَّدٍ

 .هُبرکاتُ وَ اهللِ هُحمَرَ م وَهِجسادِأ

 مالئکه برای آن شخص از این جمعه تا جمعة دیگر در همین ساعت صلوات می فرستند.

 

 نجات از آتش جهنم
روایت شده که به صباح بن سیابه فرمودند: میل داری به تو تعلیم نمایم چیزی را که روی تو را از  عدر کتاب ثواب االعمال از حضرت صادق

لَّلهُمَ صَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍگرمی آتش جهنم نگه دارد. عرض کرد: بلی. فرمودند: بعد از نماز صبح صد مرتبه بگو: )   ( . اَ

 از گرمی جهنم. که حق تعالی نگه می دارد روی تو را

 

 

 صلوات جهت یک سال گناه
 منقول است هر که در روز جمعه بعد از نماز صبح بگوید:  عاز حضرت صادق

 .مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍلی عَ کَلِسُرُ وَ کَیائِنبِاَ وَ کَرضِاَوَ  کَمائِسَ وَ کَلقِخَ میعِجَ وَ کَرشِعَ هِلَمَحَ وَ کَتِکَالئِمَ واتِلَصَ وَ کَواتِلَل صَاجعَ مَهُللَّاَ

 (914ص  23)بحاراالنوار ج تا یک سال هیچ گناهی بر او نوشته نشود. 
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 صلواتی که هر مرتبۀ آن، ثواب ده هزار صلوات است
لَّلهُمَ صَلَّ عَلی  وَ هَیَّحِا التَّنّمِ هِیتِبَ هلِاَ رواحَاَ وَ هُوحَغ رُلَّبَ وَ دانِرقَالفَ لَقبَستَ وَ دیدانِالجَ رَّکَ وَ صرانِالعَ بَعاقَتَ وان وَلَالمَ فَلَا اختَمَ دٍمَّحَنا مُدَیَّسَ اَ

 .المُالسَّ

 

 صلواتی که فضیلت بسیاری برای آن نقل شده است
 روایت است که هر که سه مرتبه در بامداد و سه مرتبه در آخر روز این صلوات را بخواند، گناهانش آمرزیده شود و شادی او همیشه باشد و

 باشد. صدعایش مستجاب گردد، روزیش فراخ شود و بر دشمن غلبه یابد و در بهشت از رفیقان محمد

 وَ رینَی االخِفِ هآلِ وَ دٍمَّحَلی مُعَ لِصَ وَ لینَوَّی األفِ هِآلِ وَ دٍمَّحَلی مُعَ لَّصَ مَّهُللّاَ مَرحِستَ نِمَ مَرحَیا اَ وَ لَئِن سُمَ یرَیا خَ عطی وَن اَمَ دَجوَیا اَ مَّهُللّاَ

 وَ هَفعَالرَّ وَ فَرَالشَّ وَ هَضیلَالفَ وَ هَسیلَالوَ هُالَ وَ دٍمَّحَمُ عطِاَ مَّهُللّاَ لینَرسَی المُفِ هِالِ وَ دٍمَّحَلی مُعَ لَّصَعلی وَاأل ءِالَی المَفِ هِالِ وَ دٍمَّحَلی مُعَ لِصَ

نی اسقِ وَ هِتِلَّلی مِنی عَفَّوَتَ وَ هُتَحبَقنی صُرزُوَ هُتَیَوه رُمِمنی فی القیَحرِال تَفَ هُرَم اَلَ وَ هِالِ وَ یهِلَعَ ی اهللُلَّصَ دٍمَّحَمُبِ نتُی امَنّاِ مَّهُللّاَ هَبیرَالکَ هَجَرَالدَّ

ی فنی فِرَّعَفَ هُرَم اَلَ وَ هِالِ وَ یهِلَعَ ی اهللُلَّصَ دٍمَّحَمُبِ نتُی امَنّاِ مَّهُللّاَ دیرٌقَ یءٍشَ لَلی کُعَ کَنَّاِ داًبَاَ هُعدَبَ اُضمَال اَ نیئاًهَ غاًسائِ اًیّوِرَ باًشرَمَ هِوضِن حَمِ

 .الماًسَ وَ هًثیرَکَ هًیَّحِنی تَمِ هِآلِ وَ یهِلَعَ ی اهللُلَّصَ داًمَّحَغ مُلَّبَ مَّهُللّاَ هُوجهَ نانِالجِ

 

 صلوات جهت پاک شدن از تمام گناهان
پرسیدم که چگونه صلوات بفرستم بر محمد و آل محمد؟ فرمود: که می گویید  عروایت کرده است که از امام جعفر صادقابن ابابه از ابوحمزه 

 .هُکاتُرَبَ وَ اهللِ هُحمَرَ م وَیهِلَعَ وَ یهِلَعَ المُالسَّ وَ دٍمَّحَمُ آلِ وَ دٍمَّحَلی مُعَ هِلقِخَ یعِمِجَ وَ هِلِسُرُ وَ هِنبیائِأ وَ هِتِکَالئِمَ واتُلَصَ وَ اهللِ واتُلَصَ

 به خدا قسم از گناهان بیرون می آید، مانند روزی که از مادر متولد شده است.عرض کردم چه خواهد بود ثواب آن؟ فرمودند: 

 

 صلوات پرفضیلتی بعد از نماز ظهر جمعه
منقول است: هر کس این صلوات را بر رسول خدا فرستد گناهانش محو می شود و بر دشمنانش یاری کرده شود  عدر بحاراالنوار از امام صادق

 خواهد بود. صو روزی بر او گشاده می گردد و در بهشت از رفقای حضرت محمد

 آلِ وَ دٍمَّحَلی مُم عَلَّسَ وَ مَّهُللّاَ هًکَرَبقی بَی ال یَتّحَ دٍمَّحَمُ آلِ وَ دٍمَّحَلی مُک عَبارِ مَّهُللّاَ لوهًبقی صَتی الیَاَللّهُمَّ صَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ حَ

 .هًّحمَبقی رَی ال یَتّحَ دٍمَّحَمُ آلِ وَ داًمَّحَم مُارحَ وَ المٌبقی سَتی ال یَحَ دٍمَّحَمُ

 

 

 صلوات جهت پاک شدن از گناهان به مدت یک سال
 روایت کرده است، هر کس بعد از نماز ظهر بگوید:ع صادقدر مصباح المجتهد از حضرت 

للَّهُمَ اجعَل صَلَواتِکَ وَ صَلَواتِ ماَلئِکَتِکَ  تا یک سال هیچ گناهی بر او نوشته نمی شود.  .مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍوَ رُسُلِکَ عَلی  اَ
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 صلوات بسیار مهم و با فضیلت بسیار
جَمیع السَّیَّئاتِ وَ  مُحَمَّدٍ وَ الِه صاَلهً تُنجینابِها مِن جَمیع االَهوالِ وَ اآلفاتِ وَ تَقضی لَنابِها جَمیعَ الحاجاتِ وَ تُطَهَّرُ نابِها مِناَللّهُمَّ صَلَّ عَلی سَیَّدِنا 

 دیر.قَ ءٍیشَ لَّعلی کُ کَنَّاِ ماتِالمَ عدَبَ تَرفَعُنابِها عِندَکَ اَعلَی الدَّرَجاتِ وَ تُبَلَّغُنا بِها اَقصَی الغایاتِ مِن الخَیراتِ فِی الحَیاهِ وَ

 

 صلوات مهم هدیه حضرت مسلم به شخصی
مُحَمَّدٍ لی ک عَبارِ وَ یءٌشَ کَالمِن سَمِ بقیالیَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍلی م عَلَّسَ وَ یءٌشَ کَواتِلَن صَمِ بقیی الیَتّاَللّهُمَّ صَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ حَ

 .مِن رَحمَتِکَ شَیءٌ بقیالیَ یتّحَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍمِن بَرَکاتِکَ شَیءٌ وَ تَرَحَّم  بقیی الیَتّحَ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

 

 صلواتی که از اسرار می باشد
دنیا بخواند گنج پیدا خواهد کرد. این صلوات از اسرار می باشد که اگر برای آخرت بخواند معنویات به دست می آورد و مشهور است اگر برای 

 مرتبه الزم است. 33ده مرتبه صبح، ده مرتبه عصر، نزدیک مغرب و عشا بخواند و برای ختم 

 هُرَکَذَ وَ کَرَکَما ذَلَّکُ مِالخاتِح الفاتِ لِد الکامِیَّسَّاَ وامِالدَّ دالِ لک وَمیمی المُ ه وَحمَالرَّ حاءِ دٍمَّحَنا مُفیعِشَ نا وَبیبِحَ وَاَللّهُمَّ صَلَّ عَلی سَیَّدِنا 

المُنتَهی لَها دُونَ ذلِکَ وَ عَلی الِهِ وَ اَصحابِه کَذلِکَ  کَقائِبَبِ هًیّباقِ کَوامِدَبِ هًمَدائِ واهًلَصَ ونَلُالغافِ هِکرِِذِ وَ کَکرِن ذِعَ لَفَغَ هی وَسَ مالَّکُ وَ ونَرُاکِالذّ

 بِاالِجابَهِ جَدیر.اِنَّکَ عَلی کُلِ شَیءٍ قَدیر وَ 

 

 صلوات برای چهارده معصوم
شیخ طوسی در مصباح در اعمال روز جمعه فرموده خبر داد ما را جماعتی از اصحاب ما از ابوالمفضل شیبانی که گفت حدیث کرد ما را از 

آن حضرت بسرمن رای سنة دویست در منزل  عحفظ خود ابومحمد عبداهلل بن عابد بدالیه گفت سوال کردم از موالی خود امام حسن عسکری

را و حاضر کرده  صو پنجاه و پنج که امالء فرماید بر من یعنی کلمه کلمه بفرماید. کیفیت صلوات فرستادن بر پیغمبر و اوصیاء آن حضرت

 بودم با خودم کاغذ بزرگی پس امالء کرد بر من از لفظ خود بدون این که از کتابی ببیند فرمود:

 صصلوات بر پیغمبر

ما کَ مُحَمَّدٍلی عَ لَّصَوَ کَتابَکِ مَلَّعَ وَ کَرامَحَ مَرَّحَ وَ کَاللَحَ لَّحَما اَکَ مُحَمَّدٍلی عَ لَّصَوَ کَساالتِرِ غَلَّبَ وَ کَحیَوَ لَمَما حَکَ اَللّهُمَّ صَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ

 وبَنُالذُّ هِبِ رتَفَما غَکَ مُحَمَّدٍلی عَ لَّصَوَ کَعیدِن وَمِ قَشفَاَ وَ کَوعدِبِ قَدَّما صَکَ مُحَمَّدٍلی عَ لَّصَوَ کَلی دینِعا اِدَوَ کوهَی الزَّاتَوَ لوهَالصَّ قامَاَ

لی عَ لَّصَوَ الءِالبَ منَ هِبِ یتَجَّنَوَ ءَعاالدُّ هِبِ جبتَاَوَ اءَمّالغَ هِبِ فتَشَکَ وَ قاءَالشَّ هِبِ عتَفَما دَکَ مُحَمَّدٍلی عَ لَّصَوَ وبَرُالکُ هِبِ تَجّرَفَ وبَیُالعُ هِبِ رتَتَسَوَ

 هِبِ زتَحرَاَ وَ موالَاالَ هِبِ فتَضعَما اَکَ مُحَمَّدٍلی عَ لَّصَوَ هَنَراعِالفَ هِبِ کتَهلَاَ وَ هَرَبابِالجَ هِبِ متَصَقَوَ الدَالبِ هِبِ یتَحیَاَ وَ بادَالعِ هِبِ متَحِما رَکَ مُحَمَّدٍ

 هِبِ متَظَّعَ وَ األوثانَ هِبِ رتَبَّتَ وَ االیمانِ هِبِ زتَعزَاَ وَ األدیانِ یرِخَبِ هُثتَعَما بَکَ مُحَمَّدٍلی عَ لَّصَوَ نامَاالَ هِبِ متَحِرَوَ صنامَاأل هِبِ رتَسَکَ وَ هوالِالَاَن مِ

 .سلیماًم تَلَّسَوَ خیارِاالَ رینَاهِالطّ هِیتِبَ هلِاَ وَ مُحَمَّدٍلی عَ لَّصَوَ رامَالحَ یتَالبَ
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 ختم صلوات

مدت سیزده روز هر روز یک هزار مرتبه در وقت معین با تسبیح تربت بهتر است هر روز به روح یکی از چهارده معصوم صلوات بفرستد. اول به 

و روز بعد رو به قبله تسبیح را آویزان  ع، تا روز سیزدهم بر امام حسن عسکریع ، سوم حضرت علیسدوم فاطمه زهرا، صروح پیغمبر اکرم

 می فرستد و قدرت خدا را مشاده کند. عجنموده و هر وقت حاجتش برآورده شد هزار مرتبه صلوات به روح مقدس امام زمان

 

 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ:

 شرح و فضیلت صلوات

 بحاراالنوار

 الشیعه وسائل

 الحق احقاق

 البحار سفینه

 ثواب االعمال
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