
 مُحَمَّدٍ ... آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلی صَلِّ اَللّهُمَّ

 صلوات با دعا شروع دلیل

میتوان پنج  ، آله و علیه اهلل صلی محمد آل و محمد بر صلوات ذکر با دعا شروعِ از

 :کرد درک دعاکننده برای پیام

 به هستی عالَم در خیر که تمام نبریم یاد از را هستی جهان نعمتانِ ولی گاه هیچ( 1

 است بوده آنها وجودِ یُمن

 مَعْدِنَهُ وَ فَرْعَهُ وَ اَصْلَهُ وَ اَوَّلَهُ کُنْتُمْ الْخَیْرُ ذُکِرَ اِنْ» :خوانیم می جامعه کبیره زیارتِ در

 و آن ریشه و خیر اولِ شما باشد، ونیکویی خیر از نامی که هرجا مُنْتَهاهُ؛ وَ مَأْویهُ وَ

 .«باشید می آن منتهای و مبدأ و آن معدن و آن فرعِ

این  برکتِ به که است هستی جهان بزرگ خیراتِ از یکی نیز شعبانیه مناجات

 .است رسیده ما دست به پاک خاندان

 و دعاهایمان واسطه اجابت برای و خود خدای و خود بین را مقدس نورهای آن( 2

 . دهیم قرار شفیع

[ سویخداوند به توسل و وسیله با] او به و الْوَسیلَةَ؛ إِلَیْهِ ابْتَغُوا وَ: »است آمده قرآن در

 (53: مائده. )«جویید تقرب

 ابراز معنایِ به دعا اولِ در او خاندان و آله و علیه اهلل صلی محمد نام ذکر( 5

 باشد می هستی جهان شاهکارهای زیباترین و ترین بزرگ دربرابر احساسات

 دارد فایده آن گوینده برای چیز، هر از قبل السالم علیهم بیت اهل بر صلوات( 4



 بِهِمِنْ خَصَّنا ما وَ عَلَیْکُمْ صَلَواتِنا جَعَلَ وَ: »خوانیم می کبیره جامعه زیارتِ در 

 شما بر صلواتِ داد، قرار خداوند، و لَنا؛ تَزْکِیَةً وَ لِاَنْفُسِنا طَهارَةً وَ لِخَلْقِنا طیبا واِلیَتِکُمْ

 تزکیه و ما هایِ جان طهارت و ما خلقتِ شدنِ پاکیزه برای سببی را، شما ووالیت

 .«ما

 .دارد همراه به را دعا استجابتِ او، آل و محمد بر صلوات( 3

 فَلْیَبْدَأْ حاجَةٌ جَلَّ و عَزَّ اللّهِ اِلَی لَهُ کانَتْ مَنْ:می فرمایند السالم علیه صادق امام 

. مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلی بِالصَّالةِ یَخْتِمُ ثُمَّ یَسْأَلُحاجَتَهُ، ثُمَّ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلی بِالصَّالةِ

 مُحَمَّدٍ عَلی الصَّالةُ کانَتِ اِذا الْوَسَطَ یَدَعَ وَ الطَّرَفَیْنِ اَنْیَقْبَلَ مِنْ اَکْرَمُ جَلَّ وَ عَزَّ اللّهَ فَاِنَّ

 به باید دارد حاجتی جلّ و عزّ خدای درگاه به که تُحْجَبُعَنْهُ: هر ال مُحَمَّدٍ آلِ وَ

 به نیز را دعا و بخواهد، را خود حاجتِ سپس و کند، آلش شروع و محمد بر صلوات

 است آن از تر کریم جلّ و عزّ خدای که زیرا نماید، ختم محمد آل محمدو بر صلوات

 صلواتبر زیرا نرساند، اجابت به و گذارد وا را دعا وسطِ ولی بپذیرد را دعا دوطرفِ که

 (7.)شود می پذیرفته خداوند، طرفِ از و نیست محجوب محمد، آل و محمد

 حوزه نت

 مناجات و دعا آداب از که السّالم علیهم البیت آل بر صلوات و درود به ابتدا رو، ازاین

 بزرگواران آن که است جهت این است، به الحاجات قاضی حضرت با نیاز و راز و

 از باید دارد «اللّه» اراده کس هر که هستند تعالی اللّه إلی اقوم صراط السّالم علیهم

 و راز و کننده دعا ذینفع، و «بکم بدء اراد من:»کند طریق طیّ مستقیم صراط این

 است نیازگر

 44:  ص شعبانیه، گیالنی، مناجات شرح

 


