صلوات؛ کیفیت و فضیلت آن در منابع اهل سنت
کمال روحانی
دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاههای ارومیه ،آزاد اسالمی و پیام نور

چکیده
اين مقاله به بررسی «صلوات؛ کیفیت و فضیلت آن در منابع اهل سنت» میپردازد .خداوند سبحان در آيۀ  56سۀور
احزاب به مؤمنان دستور میدهد که بر حضرت رسول(ص) صلوات و سالم فرسۀتاده و سلۀلیا او بادۀند و پۀی

از آن

ها اداره میکند که خداوند و فردتگان ،به طور ملتمر و مداوم بر رسول اکۀرم(ص) صۀلوات مۀیفرسۀتند .احاديۀ
فراوانی از اهل سنت وجود دارد که به بیان کیفیت صلوات و فضیلت آن پرداختهاند؛ به گونۀهای کۀه فضۀايل صۀلوات
کامل در اين منابع روايی به وفور يافت میدود .اين مقاله ،درصدد بررسی خاستگاه قرآنی و روايی امر به صۀلوات بۀر
نبی اسالم(ص) و اهل بیت گرامیاش(ع) است .همچنین در اين مقاله کود

میدود ،فضیلت صۀلوات فرسۀتادن در

منابع حديثی و روايی اهل سنت بیان گردد و نشان داده دود که فضیلت صلوات کامل بر منهج قرآنی و روايۀی متقنۀی
استوار است.
کلیدواژهها :صلوات ،فضیلت و کیفیت ،قرآن ،احادي اهل سنت.

مقدمه
بدون دک ،قرآن کريا حجتی بر هم مللمین است و اولین منبع اخذ احکام و قانونگذاری برای همگان به حلاب
میآيد (زيدان1430ق .)152 :سنت حضرت رسول(ص) بعد از قرآن کريا ،دومین منبع قانونگذاری و استخراج احکۀام
است و آن عبارت است از هر آنچه که از پیامبر اسالم(ص) ،غیر از قۀرآن صۀادر مۀیدۀود و دۀامل حۀدي  ،عمۀل و
سقرير است .در اسالم ،سمامی مکاسب حديثی ،فقهی و کالمی فضیلت صۀلوات و سۀالم بۀر پیۀامبر اسۀالم(ص) و اهۀل
بیت

را قبول دارند .هر چند که سفاوتهای اندکی در اين زمینه وجۀود دارد ،امۀا در کلیۀت آن ،اختالفۀی نیلۀت (بۀن

حماد العباد ،بیسا )7-5 :و با استناد به نصوص قرآنی ،حديثی و روايی بزرگان که مصاديق فکۀری ،قۀولی و عملۀی اسۀت،
اين امر سأيید میدود .اين مقبولیت و اجماع امت بر درستی صلوات و فضیلت آن ،برخاسته از آيات قرآنی و احاديۀ
روايی سمامی فرق اسالمی است؛ زيرا چنانکۀه گلۀدزيهر ( )29 :1388بیۀان مۀیکنۀد« :در اسۀالم ،هۀر جريۀان فکۀری و
انديشهای در پی آن است که هر طور دده ،سندی برای حقانیت خود از اسالم اخذ کند ».اينگونه اجماع سمامی فۀرق
و مکاسب اسالم بر صحت و فضیلت صلوات کامل ،يعنی صلوات بر پیامبر(ص) و اهۀل بیۀت(ع) مۀیرسۀاند کۀه سۀند
حقانیت آن در قرآن و سنت ،صحیح آمده است (ابن حجر1997 ،م 145 :و سیوطی1404 ،ق.)217/5 ،

عطف به موارد باال ،ساکنون آثار زيادی دربار صلوات ،کیفیت و فضیلت آن از جانۀب محققۀان اسۀالمی از گذدۀته
ساکنون به نگارش درآمده است که از آن جمله میسوان به آثار زير اداره کرد:
 .1کتاب«فضل الصاله علی النبی صلی اهلل علیه و آله» از اسماعیل بن اسحاق قاضی (متوفی 282ق) که بۀه بررسۀی 107
حدي در اين باب پرداخته است.
 .2کتاب« جالء األفهام فی الصاله واللالم على خیر األنام» از عالمه ابن قیا جوزی؛
 .3کتاب « الصالت و البشیر فی الصاله على خیر البشر» از فیروزآبادی ،صاحب قاموس در لغت؛
 .4کتاب « القول البديع فی الصاله علی الحبیب الشفیع» از دیخ سخاوی (متوفی 902ق)
 .5کتاب «دالئل الخیرات» از دیخ جزولی (متوفی 854ق)

 .6و اخیراً کتاب « فضیلت صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و کیفیت آن» از دیخ عبدالمحلن بن حمد العباد
عالوه بر کتابهای مذکور ،مقاالت و کتب حديثی و نیز سفاسیر مختلف اهل سنت ذيۀل آيۀ  56سۀور احۀزاب بۀه
صورت سفصیلی به صلوات و وجوه آن پرداختهاند.
سمايز اين مقاله با ساير پژوه های انجام يافته اين است که آثار به نگارش درآمده ،به مقول صلوات و وجۀوه آن
به صورت کلی اداره میکنند يا چهبلا پژوه های انجام گرفته از منظر فقهۀی ،قرآنۀی و روايۀی موضۀوع مۀذکور را
بررسی کردهاند .همچنین گاهی آثار به نگارش درآمده از منظر فۀريقین (سۀنی و دۀیعه) موضۀوع صۀلوات ،کیفیۀت و

وجوه آن را مورد مداقه قرار داده است .اما هدف مقال حاضر ،فقط بررسی خاستگاه قرآنی و روايۀی صۀلوات و نیۀز
فضیلت و کیفیت آن را در میان اهل سنت با سمرکز بر احادي است و اينکه منهج درست قرآنی و روايی اهل سۀنت
در اين باب چیلت .اين مقاله ،با رهیافتی سوصیفی-سحلیلی و بۀا بهۀرهگیۀری از روش کتابخانۀهای و اسۀنادی ،درصۀدد
پاسخگويی به پرس های زير است:
 .1خاستگاه قرآنی صلوات بر پیامبر(ص) چیلت؟
 .2حدود و وجوه صلوات در احادي اهل سنت چگونه است؟
 .3فضیلت صلوات بر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) چگونه است؟
 .4يک صلوات کامل بر اساس منابع اهل سنت کدام است؟
الف) مفهومشناسی
معنی لغوی صلوات :بیشتر اهل لغت گفتهاند« :صالت» و « صلوات» که جمع آن است ،به معنى دعا ،سبريک و
سمجید است« :صَلّیتُ علیه»؛ يعنى بر او دعا کردم و او را سزکیه نمودم .باز آمده است که صلوات ،هرگاه به خدا نلبت
داده دود ،به معنی فرستادن رحمت است و هر گاه به فردتگان و مؤمنان نلبت داده دود ،به معنی طلب رحمت است
(اصفهانی1412 ،ق.)491 :

صلوات در اصطالح مفسران و محدثان اسالمی :صلوات در اصطالح اهل حدي  ،اينگونه بیۀان مۀیدۀود:
خداوند و فردتگان او بر پیامبر درود مىفرستند ،اى کلانى که ايمان آوردهايد! دما (نیۀز) بۀر او درود فرسۀتید و بۀه او
سالم کنید سالمى همراه با سللیا (آلوسی1415 ،ق .)253-252 /11 :در بیان سفاوت بین «صلّوا» و «سۀلّموا» آمۀده اسۀت کۀه
«صلّوا» امر به طلب رحمت و درود فرستادن بر پیامبر است ،اما «سلّموا» يۀا بۀه معنۀی سلۀلیا در برابۀر فرمۀانهۀای پیۀامبر
گرامی(ص) است؛ چنانکه آي  65سور نلاء به آن اداره میکند يۀا بۀه معنۀی سۀالم فرسۀتادن بۀر پیۀامبر(ص) اسۀت
(مکارم دیرازی1378 ،ش.)417/17 :

ب) صلوات در قرآن کریم
در ذيل آي  3سور بقره و در مفردات ،از حضرت رسول(ص) نقل دده است« :إذَا دُعِیَ أَحَدُکُاْ إِلَى طَعَۀام فَليیُجِۀبْ
وَ إِني کَانَ صَائِماً فَليیُصَلِ :چون يکى از دما به طعامى دعوت دد ،اجابۀت کنۀد و اگۀر روزهدار بادۀد ،از بۀراى دعۀوت
کننده دعا نمايد ».در قرآن مجید ،صلوات گاهى به معنى دعا آمده است؛ مثل آي  103سور سوبۀه« :خُۀذي مِۀني أَمْۀوالِهِاْ
صَدَقَ ً سُطَهِّرُهُاْ وَ سُزَکِّیهِاْ بِها وَ صَلِ عَلَیْهِاْ إِنَ صَالسَکَ سَکَنٌ لَهُاْ :از اموالدان زکات بگیر .سو آنها را بدانوسیله پاك
و پاکیزه میکنى و وقت زکات گرفتن بر آنها دعا کن که دعاى سو براى آنها آرام

است ».همچنین در آيۀ  99ايۀن

ت الرَّسُۀولِ»
ت ِعنيۀ َد اللَّۀ ِه َو صَۀلَوا ِ
ق ُقرُبۀا ْ
خ ِر َو َي َّتخِۀ ُذ مۀا ُي ينفِۀ ُ
ن بِال َّل ِه َو ا يل َی ْو ِم اليۀخ ِ
ن ُي يؤ ِم ُ
ب َم ي
ن ا يل َأعْرا ِ
سوره آمده استَ « :و ِم َ
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صلوات در اين آيه به معنى دعاها؛ عطف است بر «ما يُنيفِقُ» يعنى انفاق خوي

و دعاهاى رسول خدا و مايۀه سقۀرب بۀه

خدا است.
در آي  43سور احزاب آمده است« :هُوَ الَّذِی يُصَلِّی عَلَیْکُاْ وَ مَالئِکَتُۀهُ لِیُخيۀرِجَکُاْ مِۀنَ الظملُمۀاتِ إِلَۀى النمۀورِ وَ کۀانَ
بِاليمُؤيمِنِینَ رَحِیماً» که صلو در اين آيه ،به معنى سوجه و اهمیت است؛ يعنى خدا آن است که او و فردۀتگان

بۀه دۀما

اهمیت میدهند و سوجه میکنند .ذيل آيه رودن میدود که اين سوجۀه ،همۀان رحمۀت خداسۀت .در آيۀ 157سۀور
بقره نیز آمده است« :أُولئِکَ عَلَیْهِاْ صَلَواتٌ مِني رَبِّهِاْ وَ رَحْمَهٌ  »...بر اين مبنا ،ممکۀن اسۀت صۀلوات بۀه معنۀى سوجۀه و
سزکیه و رحمت ،به معنى نعمت بادد؛ يعنى براى صابران ،از خدایدان سوجّه و سزکیه و نعمت هلت .دۀايد هۀا بۀراى
ادامه نعمت بادد؛ يعنى براى آنها رحمت از پى رحمت است ،مثل «رَأيفَهً وَ رَحْمَهً» (حديد .)27 ،در آي  41سور نور نیۀز
آمده است« :کُلٌّ قَدْ عَلِاَ صَالسَهُ وَ سَلْبِیحَهُ» که در اينجا ،اين رحمت دامل پرندگان نیز میدود و ظاهراً غۀر  ،سوجۀه
و رو کردن به سوی خدا است.
ن آ َمنُۀوا صَۀلموا َع َلیْۀ ِه َو سَۀ ِّلمُوا
ی يۀا َأ هيهَۀا الَّۀذِي َ
در آي  56سور احزاب آمده است« :إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِکَتَهُ يُصَلمونَ َعلَى ال َّن ِب ِّ
سَلْلِیماً» که در اينجا صلوات ،وجهی اختصاصیسر به خود میگیرد؛ يعنى ،خدا و فردتگان
فرستند و او را ثنا میگويند و سعظیم

بۀر پیغمبۀر صۀلوات مۀی-

میکنند ،يا خدا بر او رحمت میکند و مالئکه دعا و اسۀتغفار .اى اهۀل ايمۀان،

دما ها بر او صلوات بفرستید و از خدا رحمت بخواهید يا سللیا اوامر پیامبر بادۀید و بۀر او سۀالم کنیۀد (قردۀی:1371 ،
.)147/4

در جمع بندی مطالب فوق ،میسوان گفت صالت ،صلوات و مترادفات آن (سلّموا) در قۀرآن ،حۀدي و روايۀات از
منظر اهل سشیع و اهل سنت به چند معنی به کار رفتۀه اسۀت :نخلۀت ،بۀه معنۀی دعۀا؛ دوم ،رحمۀت فرسۀتادن و طلۀب
رحمت؛ سوم ،به معنی سوجه؛ چهارم ،سزکیه و نعمت؛ پنجا ،فرسۀتادن درود و طلۀب رحمۀت و سلۀلیا دۀدن در برابۀر
اوامر پیامبر(ص) (همان.)148 ،

ج) صلوات در احادیث و کیفیت آن
وقتی به صحاح سته يا کتب د گان حديثی اهل سنت نگاه میکنۀیا ،خۀواهیا ديۀد کۀه روايۀات متعۀددی دربۀار
صلوات و کیفیت و سأکید بر گفتن و فضیلت آن آمده است؛ گر چه اين روايات با ها دردیو بیان ،اختالفۀاسی دارنۀد
(ابۀۀن حنبۀۀل :1416،ج ،18ح11433:ص24؛ بخۀۀاری :1410 ،ح5650-5651- 4156؛ ملۀۀلا1412،ق ،ج،1ح65؛ نیشۀۀابوری 1411،ق ،ج :3
 159و 160؛ بیهقۀۀی1344 ،ق 146 :؛ ابۀۀن ماجۀۀه1418 ،ق169 /2 :و170؛ نلۀۀائی ،ق ،1411ج ،2ح ،1217ص384؛ مالۀۀک ،ق ،1425ج،2

ح230 :173؛ هیتمی1997 ،م ،ج  ،2ص 430؛ سیوطی 1404 ،ق ،ج  ،5ص  .)217از جمل ايۀن احاديۀ  ،مۀیسۀوان بۀه مۀوارد زيۀر
اداره کرد:

 .1مسند اإلمام أحمد بن حنبل « :عَني أَبِی سَعِیدْ اليخُدْرِیِّ قَالَ :قُلينَا :يَا رَسُولَ اللَّهِ ،هَذَا اللَّۀلَامُ عَلَیْۀکَ قَۀدْ عَلِمْنَۀاهُ،
فَکَیْفَ الصَّلَا ُ عَلَیْکَ ،قَالَ ":قُولُوا اللَّهُاَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ عَبْدِكَ وَرَسُولِکَ ،کَمَۀا صَۀلَّیْتَ عَلَۀى إِبْۀرَاهِیاَ ،وَبَۀارِكْ عَلَۀى
مُحَمَّدْ ،وَآلِ مُحَمَّدْ ،کَمَا بَارَکيتَ عَلَى إِبْرَاهِیاَ ،وَآلِ إِبْرَاهِیا :از ابوسعید خدرى نقل دده که« :گفتۀیا :اى رسۀول خۀدا!
سالم بر سو را دانلتیا .چگونه بر سو صلوات بفرسۀتیا؟ فرمۀود :بگويیۀد خداونۀدا! درود بفرسۀت بۀر محمۀد ،بنۀدهات و
رسولت؛ همانگونه که درود بر ابراهیا و آل ابراهیا فرستادى و برکت بفرست بر محمد و بر آل محمد ،آنگونۀه کۀه
برکت فرستادى بر ابراهیا و آل ابراهیا( ».ابن حنبل ،1416 ،ج ،18ح ،11433:ص.)24

 .2صحیح البخاری :در صحیح بخاری ،اين روايت به سه دیوه آمده است :حدي دماره  4156و  5651کۀه هۀر
دو راوی آن ،ابوسعید خدری است و با الفاظی يکلان« :عَني أَبِی سَعِیدْ اليخُدْرِیِّ ،قَالَ :قُلينَا يَۀا رَسُۀولَ اللَّۀهِ :هَۀذَا التَّلْۀلِیاُ،
فَکَیْفَ نُصَلِّی عَلَیْکَ؟ قَالَ :قُولُوا اللَّهُاَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدْ عَبْدِكَ ،وَ رَسُۀولِکَ ،کَمَۀا صَۀلَّیْتَ عَلَۀى آلِ إِبْۀرَاهِیاَ ،وَ بَۀارِكْ
عَلَى مُحَمَّدْ ،وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدْ کَمَا بَارَکيتَ عَلَى إِبْرَاهِیاَ.قَالَ أَبُو صَالِح عَني اللَّیْ ِ :عَلَۀى مُحَمَّۀدْ وَ عَلَۀى آلِ مُحَمَّۀدْ ،کَمَۀا
بَارَکيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِیاَ».
در حدي دماره  5660نیز از روايت کَعْبُ بْنُ عُجْرَ َ با الفاظی اضافیسر آمده است« :حَدَّثَنَا آدَمُ ،حَدَّثَنَا دُعْبَ ُ ،حَۀدَّثَنَا
اليحَکَاُ ،قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِی لَیْلَى ،قَالَ :لَقِیَنِی کَعْبُ بْنُ عُجْرَ َ ،فَقَالَ :أَ لَا أُهْدِی لَکَ هَدِيَّ ً ،إِنَّ النَّبِیَّ صَۀلَّى
اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّاَ خَرَجَ عَلَیْنَا ،فَقُلينَا :يَا رَسُولَ اللَّهِ ،قَدْ عَلِمْنَا کَیْفَ نُلَلِّاُ عَلَیْکَ ،فَکَیْفَ نُصَلِّی عَلَیْکَ؟ قَۀالَ :فَقُولُۀوا اللَّهُۀاَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدْ ،کَمَا صَلَّیْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِیاَ ،إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ ،اللَّهُاَّ بَارِكْ عَلَۀى مُحَمَّۀدْ وَ عَلَۀى
آلِ مُحَمَّدْ ،کَمَا بَارَکيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِیاَ ،إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ» يعنی «از ابوسعید خۀدری در دو روايۀت و از کعۀب بۀن
عجزه در يک روايت آمده است که :به رسول خدا(ص) عر

کردند :سالم بر سو را دانلتهايا ،امۀا صۀلوات بۀر سۀو

چگونه بايد بادد؟ حضرت فرمود :بگوئید «اللّهُاَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ عَلى آلِ مُحَمَّد کَما صَلَّیْتَ عَلى آلِ اِبْراهیاَ اِنَّکَ
حَمیدٌ مَجیدٌ ،اَلّلهُاَّ بارِكْ عَلى مُحَمَّد وَ عَلى آلِ مُحَمَّد کَما بارَکيتَ عَلى آلِ اِبْراهیاَ اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ».
 .3صحیح مسلم :در «صحیح مللا» از ابى ملۀعود انصۀارى ،نقۀل دۀده اسۀت« :أَنَّ مُحَمَّۀدَ بْۀنَ عَبْۀدِ اللَّۀهِ بْۀنِ زَيْۀدْ
اليأَنيصَارِیَّ (وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدْ هُوَ الَّذِی کَانَ أُرِیَ النِّدَاءَ بِالصَّلَا ِ) أَخيبَرَهُ عَني أَبِی مَلْعُودْ اليأَنيصَۀارِیِّ؛ قَۀالَ :أَسَانَۀا رَسُۀولُ اللَّۀهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّاَ وَ نَحْنُ فِی مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَ َ .فَقَالَ لَهُ بَشِیرُ بْنُ سَعْدْ :أَمَرَنَا اللَّهُ سَعَالَى أَنَّ نُصَلِّیَ عَلَیْکَ .يَا رَسُۀولَ
اللَّهِ! فَکَیْفَ نُصَلِّی عَلَیْکَ؟ قَالَ فَلَکَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّاَ .حَتَّى سَمَنَّیْنَا أَنَّهُ لَاْ يَلْأَليهُ .ثُاَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّاَ «قُولُوا :اللَّهُاَ! صَلِ عَلَى مُحَمَّدْ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدْ .کَمَا صَلَّیْتَ عَلَى آلِ إِبْۀرَاهِیاَ .وَ بَۀارِكْ عَلَۀى مُحَمَّۀدْ وَ
عَلَى آلِ مُحَمَّدْ .کَمَا بَارَکيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِیاَ :پیامبر(ص) نزد ما آمد و ما در مجلس سعد بن عباده بوديا .بشیر ،فرزنۀد
سعد ،عر

کرد :اى رسول خدا! خداوند به ما دستور داده بر سو صلوات بفرستیا ،چگونۀه بۀر سۀو صۀلوات بفرسۀتیا؟
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پیامبر(ص) نخلت ،سکوت کرد ،سپس فرمود :بگوئید «اللّهُاَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ عَلى آلِ مُحَمَّد کَما صَۀلَّیْتَ عَلۀى آلِ
اِبْراهیاَ ،بارِكْ عَلى مُحَمَّد وَ عَلى آلِ مُحَمَّد کما بارَکيتَ عَلى آلِ اِبْراهیاَ فى اليعالَمینَ اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیۀدٌ( ».ملۀلا،1412 ،
ج ،5ح 65قديا و چاپ جديد)405،406،407 :

 .4دیگر کتب حدیثی اهل سنت :احادي ذکر دده به طور مفصل در ديگر آثار حديثی اهل سنت نیز آمده
است .از آنجا که الفاظ هم اين احادي

يکلان است ،برای جلوگیری از سکرار فقط به نشانی آنها اداره خواهد

دد؛ از جمله:
 سنن ابن ماجه ،ج 169 :2و 170؛ سنن النلائی ،ج384 :1؛ الموطأ اإلمام مالک ،ج ،230 :2ح.173 ملند دارمی ،ج ،847 :2ح .1381 جامع البیان فى سفلیر القرآن ،طبرى ،ج  ،32 :22ذيل سفلیر سوره أحزاب ،آيه .56در جمعبندی اين بخ

میسوان اينگونه بیان کرد که صلوات بر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در سمامی کتب حۀديثی

اهل سنت و به طور غالب ،صحاح سته آمده است که همگی صلوات بر پیامبر و اهل بیت را ها سوأمۀان و الينفۀک از
ها میدانند و ها اينکه معتقدند صلوات ادا دده ،بايد کامل و سمۀام بادۀد و نبايۀد آن را بۀه صۀورت ناسمۀام ادا کۀرد:
«الَسُصَلموا عَلَیَّ الصَّالَ َ اليبَتيرَاءَ! فَقَالُوا :وَ مَا الصَّالَ ُ اليبَتيرَاءُ؟ قَالَ :يَقُولُونَ« :أَللَّهُۀاَّ صَۀلِّ عَلَۀی مُحَمَّۀد وَ سُمْلِۀکُونَ; بَۀلي قُولُۀوا:
أَللَّهُاَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد :هرگز صلوات ناقص و ناسمام بۀر مۀن نفرسۀتید! عۀر

کردنۀد :صۀلوات نۀاقص و

ناسمام چیلت؟ فرمود :اينکه فقط بگوئید :أَللّهُاَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّد» بلکه بگوئید :أَللَّهُاَّ صَلِّ عَلَۀی مُحَمَّۀد وَ آل مُحَمَّۀد».
(ابن حجر1997 ،م.)144 :

د) فضیلت صلوات بر پیامبر(ص)
امر به صلوات بر پیامبر(ص) در آي  56سور احزاب ،دلیلی بر وجوب و اجرای آن از جانب مؤمنان اسۀت .در میۀان
مذاهب چهارگان اهل سنت در باب وجوب يا سنت بودن صلوات ،اختالف اندکی ديده مى دۀود ،دۀافعىهۀا و
حنبلىها مىگويند :صلوات بر پیامبر(ص) در سشهّد دوّم واجب است؛ در حالى کۀه مۀالکىهۀا و حنفۀىهۀا آن را
سنت مىدانند (جزيری1424 ،ق.)139 :

با بررسی منابع روايی و حديثی اهل سنت به اين مها خواهیا رسید که صلوات فرستادن بۀر حضۀرت رسۀول(ص) و
اهل بیت(ع) ،باع رسیدن به ثۀواب و مغفۀرت گناهۀان اسۀت (هنۀدی1399 ،ق .)436/1 ،ايۀن فضۀايل مۀیسۀوان را بۀرای
صلوات فرستادن بر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بردمرد:

 .1رسیدن به ثواب :در صحیح مللا آمده است« :عَني أَبِی هُرَيْرَ َ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْۀهِ وَ سَۀلَّاَ قَۀالَ« :مَۀني
صَلَّى عَلَیَ وَاحِدَ ً ،صَلَّى اللَّهُ عَلَیْۀهِ عَشيۀرًا :آن کۀس کۀه بۀر مۀن ،يۀک بۀار ،درود فرسۀتد ،خداونۀد ده بۀار بۀر او درود
مىفرستد( ».مللا ،1412 ،ج ،1ص 306حدي دماره  70و در چاپ جديد ،ح  )408همچنین در سنن نلائی آمده اسۀت :کلۀی
از امّت سو بر سو صلوات نمیفرستد ،جز اينکه در مقابل ده بار بر او صلوات(رحمت و مغفرت) میفرستا و کلی به سو
سالم نمیفرستد ،جز اينکه ده بار بر او سالم میفرستا :لَا يُصَلِّی عَلَیْکَ أَحَدٌ مِني أُمَّتِکَ إِلَّا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ عَشيرًا ،وَ لَا يُلَۀلِّاُ
عَلَیْکَ أَحَدٌ مِني أُمَّتِکَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَیْهِ عَشيرًا( ».نلائی ،1411 ،ج ،2ح ،1217ص384و .)385

 .2آمرزش گناهان :صلوات بر پیامبر(ص) موجب مغفرت و بخشاي

گناهۀان اسۀت .از سۀهل بۀن سۀعد روايۀت

است :رسول خدا(ص) در حالى که دادمان بود ،فرمود« :جبرئیل به نزدم آمد و گفت :اى محمد! هر کس بر سۀو يۀک
بار درود فرستد ،خداوند براى او ده حلنه مىنويلد و ده گناه او را محو کرده و ده درجه بۀر درجۀات او مۀىافزايۀد».
(هنۀدی )436/1 ،احمد بن نلائی نیز در جلد دوم سنن نلائی با ذکر حديثی از حضرت رسول(ص) ،صلوات فرسۀتادن را
باع

آمرزش گناهان بیان میکند (نلائی1412،ق ،ج ،3ح.)1220

 .3ترفیع درجه :نلائی در رجال ثقات ذکر میکند که صلوات فرستادن بۀر حضۀرت رسۀول(ص) و اهۀل بیۀت ،
سببِ سرفیع درجه است و فرد در مقابل هر صلوات ،ده صلوات از جانب خدا دريافت میکند و ها ده گنۀاه

پۀاك

خواهد دد «:أَنَسُ بْنُ مَالِکْ .قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّاَ« :مَني صَلَّى عَلَیَّ صَلَا ً وَاحِدَ ً صَلَّى اهلل عَلَیْۀهِ عَشيۀرَ
صَلَوَاتْ ،وَ حُطَّتْ عَنيهُ عَشيرُ خَطِیئَاتْ ،وَ رُفِعَتْ لَهُ عَشيرُ دَرَجَاتْ» (همان و هندی)436/1 ،

نتیجهگیری
اين سحقیق به منظور بررسی صلوات ،کیفیت و فضیلت آن در منابع اهل سنت به انجام رسید .حاصۀل يافتۀههۀای ايۀن
پژوه

عبارسند از:

 .1خداوند براى فرمان صلوات به مردم ،اول از صلوات خود و فردتگان نام مىبرد« :إِنَّ اللَّهَ وَ مَالئِکَتَهُ يُصَلمونَ»
 .2صلوات خدا و فردتگان دايمى است و مضارع آمدنِ فعل ،دلیلی بر استمرار و دوام آن است« :يُصَلمونَ».
 .3صلوات بر پیامبر ،الزم ايمان و از وظائف مؤمنان است« :يا أَيههَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلموا».
 .4صلواتِ فرستادن زبانی ،کافى نیلت ،سللیا عملى نیز در برابر دستورات پیامبر ،الزم است« :صَلموا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا».
 .5رابط مردم و رهبر در حکومت الهى ،صلوات و سالم است (عالق قلبى کافى نیلۀت ،اظهۀار عالقۀه الزم اسۀت):
«صَلموا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا».
 .6يک صلوات کامل ،صلوات بر پیامبر(ص) و اهل بیت گرامیاش است« :اَللَّهُاَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّد وَ آل مُحَمَّد».
 .7فضیلت صلوات بر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در احادي اهل سۀنت بۀه صۀراحت آمۀده اسۀت« :مَۀني صَۀلَّى عَلَۀیَ
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وَاحِدَ ً ،صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ عَشيرًا».
 .8طبق احادي اهل سنت ،هر يک صلوات بر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) ،باع آمۀرزش ده گنۀاه اسۀت« :وَ حُطَّۀتْ
عَنيهُ عَشيرُ خَطِیئَاتْ».
 .9طبق مذاهب فقهی دافعی و حنبلی ،صلوات بر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) ،واجب و در مۀذاهب حنبلۀی و حنفۀی،
سنت است.
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