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ى حممد وآله عاملني، والصالة والسالم علبسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب ال

 الطاهرين. وبعد..

من االمتثال  ، والتسليم عليهم ملا فيههفإنّ من أفضل األذكار الصالة على حممد وآل

على حممد  جلزيل واألجر العظيم، وللصالةألمر اهلل تبارك وتعاىل، واحلصول على الثواب ا

بعضها ة، بعضها وردت يف الروايات ووآله والتسليم عليهم صيغ خمتلفة وأحناء متعدد

بل النيب من قبعض الناس وأمضيت  اآلخر مستنبطة منها، وقسم ثالث وردت على لسان

 )ص( أو أحد املعصومني )ع( كهذه الصالة .. 

 النيب فأمر ، هلم اقةن سرق أنه فشهدوا وآله ليهع اهلل صلى النيب إىل برجل جاءوا

 حممد وآل حممد لىع صل اللهم:  يقول وهو لرجلا فوىل ، يقطع أن وآله عليه اهلل صلى

 شئ رمحتك من يبقى ال حتى حممد وال مدحم وارحم ، شئ صالتك من يبقى ال حتى

 وآل حممد على وسلم ، شئ الربكات من بقىي ال حتى حممد وآل حممد على وبارك ،

 سرقيت من برئ إنه ، مدحم يا:  وقالت الناقة تكلمتف.  شئ السالم من يبقى ال حتى حممد

 أهل من رجال سبعون بتدرهفا(  ؟ بالرجل يأتيين من)  : وآله عليه اهلل صلى النيب فقال ،

:  قال ( ؟ آنفا قلت ما ، هذا يا : ) فقال ، وآله عليه اهلل صلى النيب رحل إىل به فجاءوا ، بدر

 حممد وارحم ، شئ صالتك من يبقى ال تىح حممد وآل حممد على صلى اللهم:  قلت

 يبقى ال حتى دحمم وآل حممد على وبالك ، شئ رمحتك من يبقى ال حتى حممد وآل

 رسول فقال.  شئ المالس من يبقى ال حتى حممد وآل حممد على وسلم ، شئ الربكات من

 حتى ، املدينة سكك رقونخي تعاىل اهلل مالئكة إىل ظرتن لذلك: )  وآل عليه اهلل صلى اهلل

 الصراط على لرتدن)  : وآله عليه اهلل صلى لنيبا قال( .  وبينك بيين حيولون كادوا
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 ص - طاووس ابن السيد - اجملتبى دعاء من جملتنىا ( البدر ليلة القمر من أضوأ ووجهك

701 - 701 

لناس عليها، من الفطرة اليت فطر اهلل ا وما يهمنا يف هذه الصالة أنها صالة انطلقت

أحناء الصالة اليت   عنى ذلك أّن بعضوقد أحدثت أثرًا عظيمًا وأقرها النيب )ص(، وم

الل بعض ة بل تكون أوىل منها من خاستنبطت من خالل الروايات جتري جمرى هذه الصال

ا والسر اطمة وأبيها وبعلها وبنيه، كالصالة بهذه الكيفية "اللهم صل على ف(7)احليثيات

نها تابك" فهذه الصالة كل فقرة ماملستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه ك

ذا دجد جلمع بني الروايات، ولعله هلهلا شاهد يف الروايات فتكون مستنبطة من خالل ا

الل االستنباط ر، ومن مجلة الصلوات اليت وردت من خصاملصلي بها آثارًا ال عّد هلا وال ح

وسلم على  الطريقة اإلحسائية )اللهم صلب من الروايات الصالة على حممد وآله والتسليم

موا السالم تعددة غري أّن األحسائيني قدحممد وآل حممد( فهذه الصالة وردت يف روايات م

يات الواردة يف مؤخرًا، وإليك بعض الروا الموقرنوه بالصالة، أما يف الروايات فقد ورد الس

 هذا الشأن:

اللهم ة : ل العمر ، تقول ، عقيب كل صالعن الصادق عليه السالم ، لطوما  انهم

: إنك قلت ، ما  ن الصادق ) عليه السالم ( ، قال، اللهم إ صل على حممد وآل حممد وسلم

ره مساءته ، وح عبدي املؤمن يكره املوت وأكأنا فاعله ، كرتددي يف قبض ر ترددت يف شئ

واملعافاة  عجل لوليك الفرج والعافية ،اللهم فصل على النيب األمي حممد وآل حممد ، و

ئت أن تسميهم فسي ، وال يف أحد من أحبيت إن ش، يف الدين والدنيا واآلخرة ، وال تسؤني يف ن

اهلل لقد عشت إن شئت جمتمعني ، قال : الرجل وإن شئت متفرقني وواحدا واحدا ، فافعل و

بيته على عاء علي عليه السالم ليلة محتى سئمت احلياة ويدعو للحراسة من األعداء بد

فوقه خالق  ليس معه رب يدعى ، يا من ليس فراش رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله : ، يا من

ه بواب ينادي ليس له وزير يغشى ، يا من ليس ل نخيشى ، يا من ليس دونه إله يتقى ، يا م

                                                           

 لكوهنا بكل حيثياهتا صادرة مباشرة من املعصومني عليهم السالم وليس من غريهم مث جاء اإلقرار بعد الصدور. - 1



 

-3- 
 

اجلرم إال  جودا يا من ال يزداد على عظيم، يا من ال يزداد على كثرة السؤال إال كرما و

هل التقوى عل بي ما أنت أهله ، فإنك أعفوا ومغفرة ورمحة ، صل على النيب حممد ، واف

عية للحوائج روي من النوافل واألد. وما  وأهل املغفرة ، وأنت أهل اجلود واخلري والكرم

اجلامع  (الصواب وإليه املرجع واملآبوغريها أكثر من أن حتصى ، واهلل تعاىل أعلم ب

 771ص  -حييى بن سعيد احللي  -للشرايع 

اهلل الرمحن  ر الثاني عليه السالم : بسمعوذة يوم األحد من عوذ أبي جعف ومنها

األرض حبكمته لرب على العرش ، وقامت السماوات وستوى االرحيم اهلل أكرب اهلل أكرب ا

األرض الذي دجاوز امسه من يف السماوات و وزهرت النجوم بأمره ، ورست اجلبال بإذنه ، ال

كل غاو  اد وهي بالية ، وبه أحتجب عندانت له اجلبال وهي طائعة ، وانبعثت له األجس

جب باهلل بني البحرين حاجزا ، وأحت هوباغ وطاغ وجبار وحاسد ، وبسم اهلل الذي جعل ب

ين وحفظها قمرا منريا ، وزينها للناظرالذي جعل يف السماء بروجا ، وجعل فيها سراجا و

أو فاحشة   أوتادا أن يوصل إلي بسوءمن كل شيطان رجيم ، وجعل يف األرض رواسي جباال

ق ، كذلك يوحي سرحيم ، حم ، حم ، حم عأو بلية ، حم ، حم ، حم ، تنزيل من الرمحن ال

مد وسلم وصلى اهلل على حممد وآل حم إليك وإلي الذين من قبلك اهلل العزيز احلكيم ،

 441ص  -ي الشيخ الطوس -مصباح املتهجد  (تسليما

لسالم قال : ي بصري عن أبي عبد اهلل عليه اما رواه الشيخ يف املوثق عن أب ومنها

ء هلل اشهد أن باهلل واحلمد هلل وخري األمساإذا جلست يف الركعة الثانية فقل " بسم اهلل و

شريا ونذيرا مدا عبده ورسوله أرسله باحلق بال إله إال اهلل وحده ال شريك له واشهد أن حم

لى حممد أن حممدا نعم الرسول اللهم صل عشهد أن ربي نعم الرب وبني يدي الساعة وا

ا ثم تقوم فإذا ثم حتمد اهلل مرتني أو ثالث وآل حممد وتقبل شفاعته يف أمته وارفع درجته "

ن ال إله إال اهلل د هلل وخري األمساء هلل اشهد أجلست يف الرابعة قلت " بسم اهلل وباهلل واحلم

ا بني يدي رسوله أرسله باحلق بشريا ونذيرأن حممدا عبده ووحده ال شريك له واشهد 

طاهرات سول التحيات هلل والصلوات الالساعة واشهد أنك نعم الرب وأن حممدا نعم الر
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خلص ) طهر الناعمات هلل ما طاب وزكا و الطيبات الزاكيات العاديات الرائحات السابغات

رسوله ريك له واشهد أن حممدا عبده وش ( وصفا فلله أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

مدا نعم د أن اهلل ربي نعم الرب وأن حمأرسله باحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة أشه

د هلل الذي اهلل يبعث من يف القبور احلم الرسول وأشهد أن الساعة آتية ال ريب فيها وأن

للهم صل على حممد ااملني احلمد هلل رب الع هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هلل

ترحم على حممد و دسلم على حممد وآل حممووآل حممد وبارك على حممد وآل حممد 

د اهيم وآل إبراهيم إنك محيوعلى آل حممد كما صليت وباركت وترمحت على إبر

اميان وال إلخواننا الذين سبقونا باالجميد اللهم صل على حممد وآل حممد واغفر لنا و

آل حممد ك رؤوف رحيم اللهم صل على حممد وغال للذين آمنوا ربنا إن جتعل يف قلوبنا

منني لى حممد وآل حممد واغفر للمؤوامنن علي باجلنة وعافين من النار اللهم صل ع

ليك أيها النيب ني إال تبارا ثم قل السالم عواملؤمنات وملن دخل بييت مؤمنا وال تزد الظامل

ل وميكائيل واملالئكة ياء اهلل ورسوله السالم على جربئيبورمحة اهلل وبركاته السالم على أن

ينا وعلى عباد لنبيني ال نيب بعده السالم علاملقربني السالم على حممد بن عبد اهلل خامت ا

 414ص  - 7 ج -العالمة احللي  -ط.ق( منتهى املطلب ) (اهلل الصاحلني ثم تسلم

جدتي لرضوي: " وقال يقول يف سه اوقال عليه السالم يف كتاب الفق ومنها

مرة أخرى يقول  . ومسعته مد وآل حممد وسلموصلى اهلل على حمالسهو بسم اهلل وباهلل 

احملقق  -ئق الناضرة احلدا (ة اهلل وبركاته "بسم اهلل وباهلل السالم عليك أيها النيب ورمح

 334ص  - 1ج  -البحراني 

لدنيا شئ ال طاقة لنا به من أمر ابوال تسلط علينا أحدا من خلقك  ومنها

ى حممد ل على حممد وآل حممد وبارك علصوفرغنا ألمر اآلخرة يا ذا اجلالل واإلكرام 

نن على حممد وآل وحت لى حممد وآل حممدم عوسلوآل حممد وارحم حممدا وآل حممد 

ليت وباركت ورمحت وسلمت حممد وامنن على حممد وعلى آل حممد كأفضل ما ص
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علي  -قهية الينابيع الف (محيد جميد مننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنكوحتننت و

 753ص  - 3ج  -أصغر مرواريد 

اجعل وفاتي إذا و يادة لي يف كل خري ،اللهم اجعل حياتي ما أبقيتين ز ومنها

 الذي م لذي ال اميوت و " احلمد اهللتوفيتين راحة لي من كل سوء ، توكلت على احلي ا

(  74" )  ه ولي من الذل وكربه تكبريايتخذ ولدا وم يكن له شريك يف امللك وم يكن ل

د صلى اهلل على حممواهلل بكرة وأصيال ،  اهلل أكرب كبريا ، واحلمد هلل كثريا ، وسبحان

ص  -لعابدين )ع( اإلمام زين ا -ة )ابطحي( الصحيفة السجادي (وآل حممد وسلم كثريا

410 

ا عليه وسلموا نيب يا أيها الذين آمنوا صلوإن اهلل ومالئكته يصلون على ال ومنها

لى ك على حممد وآل حممد وحتنن عاللهم صل على حممد وآل حممد وبارتسليما " 

ت كأفضل ما صليت وباركت وترمح ى حممد وآل حممدعل وسلمحممد وآل حممد 

لوسيلة يد جميد ، اللهم أعط حممد اوحتننت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك مح

ق كلهم عل حممدا وآل حممد أعظم اخلالئوالشرف والفضيلة واملنزلة الكرامية ، اللهم اج

أفضلهم عندك مة جاها وندك يوم القياشرفا يوم القيامة وأقربهم منك مقعدا وأوجههم ع

اللهم  حباء السالم وشفاعة االسالم ،منزلة ونصيبا ، اللهم أعط حممدا أشرف املقام و

الشيخ  -الكايف  (ال مبدلني إله احلق آمني وأحلقنا به غري خزايا وال ناكبني وال نادمني و

 715ص  - 8ج  -الكليين 

و بعد صالة يف عصر اجلمعة أليت تقرأ وهناك أيضًا ما ورد يف األدعية كالصلوات ا

 :الفجر

 بأفضل ملرضينيا الراضني األوصياء مدحم وآل حممد على صل اللهم) ومنها

 وأجسادهم احهمأرو وعلى عليهم والسالم ، بركاتك بأفضل عليهم وبارك ، صلواتك

 .401 ص - الطوسي الشيخ - املتهجد مصباح(وبركاته اهلل ورمحة
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 حببلك اعتصمو عزك إىل وجلأ بك عاذ نم حبرمة أسألك إني )اللهم ومنها

 حممد على صل ، هابالو جوده من نفسه مسي من اي  العطايا واهب يا ، بك إال يثق وم

 عليه والسالم ، بركاتك بأفضل عليهم باركو صلواتك بأفضل املرضيني حممد آل و

 الطوسي الشيخ - تهجدامل وبركاته( مصباح اهلل ورمحة وأجسادهم أرواحهم وعلى وعليهم

 348 ص -

 ودين باهلدى أرسله"  وآله عليه اهلل صلى سولهور عبده حممدا أن )وأشهد ومنها

 ، لدينه وانتجبه ، هلنفس ارتضاه"   املشركون كره ولو كله الدين على ليظهره احلق

 وعلى عليه اهلل صلىف ، عباده على باحلجة لةالرسا لتبليغ خلقه مجيع على واصطفاه

 السجادية ه( الصحيفةوبركات اهلل ورمحة وعليهم هعلي والسالم ، بيته أهل من األخيار

 455 ص - (ع) العابدين زين اإلمام -( ابطحي)

  احلج يف مريع باقي واجعل املنعمني خري إنك إنعامك لي )وأمتم ومنها

 الطاهرين لطيبنيا وآله حممد على اهلل صلىو العاملني رب يا وجهك ابتغاء والعمرة

 .333 - 335 ص - السيستاني السيد - احلج ناسكم (اآلبدين أبد وعليهم عليه والسالم

 اللهم: "  فقل اجلمعة يوم صليت إذا:  قال:  الق رفعه زياد بن سهل ما عن ومنها

 بأفضل عليهم وبارك صلواتك بأفضل رضينيامل األوصياء حممد وآل حممد على صل

 كتب العصر دبر يف اهلاق من فإنه"  وبركاته هللا ورمحة وعليهم عليه والسالم بركاتك

 له ورفع حاجة ألف ائةم بها له وقضى سيئة ألف ئةما عنه وحمى حسنة ألف مائة له اهلل

 441 ص - 3 ج - لكليينا الشيخ - درجة( الكايف ألف مائة بها

 تيتأ )إذا:  قال ،(  لسالما عليه)  اهلل عبد أبي نع ، جذاعة بن عامر ما عن ومنها

 هموعلي عليه والسالم ، الهو حممد على اهلل وصلى هلل احلمد:  فقل(  السالم عليه)  احلسني

 يف شارك ومن ، قتلك من هللا لعن.  اهلل عبد أبا يا كعلي اهلل صلى ، وبركاته اهلل ورمحة



 

-7- 
 

 بن جعفر - لزياراتا كامل (برئ منهم اهلل ىلإ انا ، به فرضي ذلك بلغه ومن ، دمك

 384 - 387 ص - قولويه بن حممد

 عليه)  اهلل عبد أبا سألت: ) قال محزة أبي ىلإ مسندا األخبار معاني عن ومنها

 زع اهلل من الصالة:  فقال آخره إىل(  ومالئكته اهلل نإ: )  وجل عز اهلل قول عن(  السالم

 نصلي كيف:  له فقلت:  - لقا أن إىل - دعاء الناس منو ، تزكية املالئكة ومن ، رمحة وجل

 وأنبيائه مالئكته اتوصلو اهلل صلوات تقولون:  ( السالم عليه)  قال ؟ وآله حممد على

( وبركاته اهلل رمحةو وعليهم عليه والسالم ، دحمم وآل حممد على خلقه ومجيع ورسله

 1 - 3 ص - 1 ج - اجلواهري الشيخ - الكالم جواهر

 )احلمد:  فيقال مامنه التسليم بعد ألخرينيا الركعتني دبر يف ويدعى ومنها

 هلل واحلمد فخرب طنب الذي هلل واحلمد فقدر لكم الذي هلل واحلمد فقهر عال الذي هلل

 لعظمته شئ لك تواضع الذي هلل واحلمد يرقد شئ كل على وهو املوتى حييي الذي

 هلل واحلمد لقدرته ئش كل استسلم الذي هلل حلمدوا لعزته شئ كل ذل الذي هلل واحلمد

 اللهم غريه يشاء ما فعلي وال يشاء ما يفعل الذي هلل واحلمد مللكوته شئ كل خضع الذي

 منه أخرجت وءس كل من وأخرجين حممد آلو حممدا فيه أدخلت خري كل يف أدخلين

وبركاته(  اهلل محةور وعليهم عليه والسالم موعليه عليه اهلل صلى حممد وآل حممدا

 731 - 738 ص - 3 ج - دمرواري أصغر علي - الفقهية الينابيع

 خرجت )إذا:  قال(  لسالما عليه)  اهلل عبد أبي نع ، املكاري سعيد أبي عن ومنها

 أال إليه آوي رجاء وال بغريك مين ثقة بال هذا جهيو يف خرجت إني اللهم: "  فقل سفر يف

 وتعرضا رزقك بتغاءوا فضلك طلب إال إليها جلأأ حيلة وال عليها أتكل قوة وال إليك

 مما هذا سفري يف علمك يف لي سبق مبا علمأ وأنت عادتك حسن إىل وسكونا لرمحتك

 فيه عندي ومنتصح بالؤك فيه فمحمود قدرك من بر يا عليه أوقعت فإمنا أكره أو أحب

 بالء كل مقادير عين رففاص اللهم ، الكتاب أم دكوعن وتثبت تشاء ما متحو وأنت قضاؤك
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 رزقك من وسعة عفوك من ولطفا محتكر من كنفا علي وابسط ألواء كل ومقضي

 موافقة على كقضائ مجيع  فيه علي أوقعو معافاتك من ومجاعا نعمتك من ومتاما

 مالي و وديين نفسي لىع أحذر وماال فيه أحذر ما وادفع أملي أحسن حقيقة يف هواي مجيع

 حتفظين أن  رب يا ألكأس ما مع ودنياي آلخرتي اخري ذلك واجعل مين به أعلم أنت مما

 ما بأحسن وإخواني بيتقرا و وحزانيت ومعيشيت ليوما وأهلي ولدي من ورائي خلفت فيمن

 نعمة كل ومتام  مضيعة كل من وحفظ عورة كل حتصني يف املؤمنني من غائبا به خلفت

 الرضا لي معدج ما كل وكمال حمذور لك وصرف سيئة كل وسرت مكروه كل وكفاية

 وآل حممد لىع وصل حممد وآل حممد حبق يب ذلك وافعل أموري مجيع يف والسرور

 488 ص - 4 ج - الكليين خالشي - وبركاته( الكايف اهلل ورمحة وعليهم عليه والسالم حممد

– 481 

سبابتك على  فاجعل قال: )فإذا عطست عن اإلمام الرضا عليه السالم أنه ومنها

 (سلملى اهلل على حممد وعلى آله وصوقصبة أنفك، ثم قل: احلمد هلل رب العاملني، 

 . آداب العطس - فقه الرضا

ة والسالم اطمة الزهراء عليها أفضل الصاليف باب زيارة السيدة فما ورد  ومنها

كتاب من ال  (عبد اهلل خامت النبيني اللهم صِل وسلِّم على عبدك ورسولك حممد بن)

 . حيضره الفقيه للشيخ الصدوق أعلى اهلل مقامه

اللهم صِل ه: )عشرين من الشهر، يف دعاء ورد فييف أعمال اليوم الما ورد يف  ومنها

جلمعة بعد ئل( وذكر أيضًا يف أعمال يوم اواخصصه بأفضل ِقَسم الفضا وسلِّم عليه،

ل ما صليت ، كأفضعلى حممد وآل حممد اللهم صِل وسلمصالة العصر أن تقول: )

 اجمللسي .العالمة  – لبحاركتاب ا على نوح يف العاملني(وسلمت 

 (.م عليهم وعلى أرواحهموصلِّ وسلَّء يف الدعاء، )يف أعمال يوم عرفة، جاما ورد  ومنها

 . لسيد ابن طاووسا -كتاب اإلقبال 
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 إيضاح

ليت تلقاها ة بالتسليم بالطريقة األحسائية ااملقرون إذن الصالة على حممد وآله

ت الدينية املساجد وكذلك يف املناسبا اخللف عن السلف وتقرأ بعد الصلوات الواجبة يف

 الروايات غري ئر املناسبات هي صالة واردة يفبل يف أفراح الناس كعقود الزواج واألعياد وسا

ع الصالة، د الصالة وقرن لدى األحسائيني معأّن ما ورد يف الروايات جاء التسليم فيها ب

سر ملن أراد أن ه هو األقرب إىل السهولة واليوهذا ال يغري يف واقع هذا الذكر شيئًا بل لعل

 .دجمع بني الصالة والتسليم

 

 تتمة

ا يرتتب يم عليهم من أفضل األذكار ملال خيفى أّن الصالة على النيب وآله والتسل

ألبدان، وقد ات وغفران للذنوب وصحة وعافية لواستجابة للدعوعليها من قضاء للحوائج 

شبهة أّن  صدد استعراضها وإمنا همنا دفعوردت روايات متعددة باملضامني السابقة لسنا ب

 مصادرنا ت عن العامة فقط وليست موجودة يفالصالة على النيب وآله املقرونة بالتسليم ورد

ذلك فهي ذكر، لمنا جداًل عدم ورود الروايات بس رغم استفاضة الروايات بل تواترها، ولو

لصالة ن حتديد الكيفية فتكون اوهناك نصوص مطلقة حتض على الذكر بنحو مطلق دو

حلال أّن ألحسائية مصداقًا لذلك، كيف واعلى النيب وآله املقرونة بالتسليم بالطريقة ا

نونة يف الدعاء يف لتسليم مسآله املقرونة باالروايات تعددت لتبني أّن الصالة على النيب و

 غري ذلك.قبل الدعاء وبعده ويف السفر وعصر اجلمعة وبعد الصالة الواجبة واملستحبة، و

فيها من امتثال  لصالة املقرونة بالتسليم ملافإنّ على املؤمنني احملافظة على امن هنا 

 ات وردت بكيفيتني:لالستحباب الوارد يف الروايات إْذ أّن الرواي

 بالصالة بنحو مطلق.    األوىل 
 

 م.بالصالة املقرونة بالتسلي    الثانية 
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 آثار الصالة على حممد وال حممدن م

غري ذلك ثقل ميزانه أو غفرت ذنوبه و وبينت الروايات أّن من صلى على النيب وآله

 من اآلثار، وإليك بعض الروايات:

 الةالص القيامة يوم امليزان يف ُيوضع ما أثقل( : ع) دقالصا أو( ع) الباقر قال    امنه 

 .74ص اإلسناد قرب(بيته أهل وعلى حممد على

 ، حممد وآل حممد لىع صلِّ الّلهم( : ع) ادقالص عند األصحاب بعض قال  ومنها 

 إبراهيم على وباركت تصّلي ما كأفضل ولكن ، ال: (ع) فقال..  إبراهيم على صّليت كما

 41ص سناداإل قرب(جميد محيٌد إنك إبراهيم وآل

 بليق وجّل عّز اهلل فإّن ، حممد وآل حممد على صّلوا ( :ع) املؤمنني أمري قال  ومنها 

 4/751 اخلصال.( ص) إياه حفظكمو ، له ودعائكم حممد ذكر عند دعاءكم

 ثّقل علّي الصالة نم فيه أكثر َمن:  رمضان رشه فضل يف( ص) النيب قال  ومنها 

 .755ص الصدوق ليأما(املوازين ختّف يوم ميزانه اهلل

 حممد على صالته لكثرة ، خلياًل إبراهيم اهلل ختذا إمنا( : ع) العسكري قال  ومنها 

 7/33 العلل(.عليهم اهلل صلوات بيته وأهل

 على يصّلون ومالئكته اهلل إّن }:  وجّل عّز هللا قول عن( ع) الصادق سألت  ومنها 

 وجّل عّز اهلل من الصالة( : ع) فقال ، { تسليما وسّلموا ليهع صّلوا آمنوا الذين أيها يا النيب

 { تسليما وسّلموا }:  وجّل ّزع قوله وأما ، دعاٌء الناس ومن ، تزكيٌة املالئكة ومن ، رمحٌة

: قال.. ؟ وآله حممد لىع نصلي فكيف:  له فقلت..  عنه ورد فيما له التسليم يعين فإنه

 وآل حممد على لقهخ ومجيع ورسله وأنبيائه تهمالئك وصلوات اهلل صلوات: "  تقولون

 النيب على صّلى َمن وابث فما:  فقلت"  وبركاته هللا ورمحة وعليهم عليه والسالم ، حممد

 اراألخب معاني!..  أمه لدتهو يوم كهيئة واهلل الذنوب نم اخلروج: قال.. ؟ الصالة بهذه وآله

 338ص
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 األحسائيةصالة اليف التسليم 

يف  عند األحسائيني كما سنذكره وال خيفى أنه ورد التسليم مبعناه املستعمل

 الروايات.

 الصالة إال الدعاء نم شيٌء حيضرني فلم البيت تدخل إني( : ع) للصادق قلت  منها 

 740ص األعمال بثوا(خرجت مما بأفضل أحٌد جخير م( : ع) فقال ،( ص) النيب على

 على يصّلى حتى اءالسم عن حمجوٌب دعاٍء كّل ( :ع) املؤمنني أمري قال  ومنها 

 740ص األعمال ثواب( وآله حممد

.. ؟ جهنم حّر من جهكو به اهلل يقي شيئًا عّلمكُأ َأاَل( : ع) الصادق قال  ومنها 

 اهلل يقي - مرة مائة - دحمم وآل حممد على صّل لّلهما:  الفجر بعد قل:  قال ، بلى:  قلت

 740ص األعمال ثواب(جهنم حّر من وجهك به

 يثّني أن قبل املغرب صالةو الصبح صالة دبر يف قال َمن( : ع) احلسن أبو قال  ومنها 

 :  أحدا يكّلم أو رجليه

 تسليمًا وسّلموا عليه ّلواص آمنوا الذين أيها يا لنيبا على يصّلون ومالئكته اهلل إّن" 

 يف وثالثني الدنيا يف عنيسب:  حاجة مائة له اهلل ضىق"  وذريته حممد على صّل الّلهم.. 

 .. ؟ املؤمنني وصالة مالئكته صالةو اهلل صالة معنى ما:  قلت..  اآلخرة

 ٌءدعا املؤمنني وصالة ، هل منهم تزكيٌة مالئكته صالةو ، اهلل من رمحٌة اهلل صالة: قال

 .  له منهم

 حممد وآل حممد لىع صّل اللهم: "  وآله لنيبا على الصالة يف حممد آل سّر ومن

 املأل يف حممد وآل مدحم على وصّل ، اآلخرين يف مدحم وآل حممد على وصّل ، األولني يف

 فوالشر الوسيلة حممدًا أعط !.. الّلهم..  املرسلني يف حممد وآل حممد على وصّل ، األعلى

 مةالقيا يوم حترمين فال ، رهأ وم مبحمد آمنت إني!..  الّلهم..  الكبرية والدرجة والفضيلة
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 ظمأأ ال هنيئًا سائغًا شربًام حوضه من واسقين ، مّلته لىع وتوّفين ، صحبته وارزقين ، رؤيته

 يف فعرّفين ، أره وم حمدمب آمنت كما!..  الّلهم..  رقدي شيٍء كّل على إنك ، أبدًا بعده

 ".  ماوسال كثريًة حتيًة عين حممد روح بّلغ!..  الّلهم.. وجهه اجلنان

 ودام ، خطاياه وُمحيت ، ذنوبه ُهدمت الصلوات هبهذ( ص) النيب على صّلى َمن فإّن

 ببس له وهي ، عدوه على ُأعنيو ، رزقه يف له وُبسط ، ملهأ وُأعطي ، دعاؤه واسُتجيب ، سروره

 -و غدوة - مرات ثالث - نيقوهل ، األعلى اجلنان يف هنبي رفقاء من وُيجعل ، اخلري أنواع

 747ص األعمال ثواب(عشية – مرات ثالث

 فقال..  حممد بيت هلوأ حممد على صّل اللهم:  (ع) الصادق عند رجٌل قال  ومنها 

 الكساء أصحاب مخسة لبيتا أهل أّن علمت أما ، ليناع ضّيقت لقد!..  هذا يا( : ع) الصادق

 :  قل : قال.. ؟ أقول كيف:  الرجل فقل.. ؟

 ثوابه(في خلناد قد وشيعتنا حنن فنكون !.. حممد وآل حممد على صّل اللهم

 743ص األعمال

 تذهب فإنها ، علّي بالصالة أصواتكم عواارف:  (ص) اهلل رسول قال  ومنها 

 744ص األعمال ثواب(بالنفاق

 له اهلل قضى - مرة ائةم - اجلمعة يوم علّي صّلى َمن( : ص) اهلل رسول قال  ومنها 

 747ص ألعمالا ثواب(لآلخرة وثالثون ، جةحا ثالثون للدنيا منها:  حاجة ستني

 صّلى وَمن ، عشرًا ليهع اهلل صلى مرة علّي صّلى َمن( : ص) اهلل رسول قال  ومنها 

 ، مرة ألف عليه اهلل صّلى ةمر مائة علّي صّلى وَمن ، ةمر مائة عليه اهلل صّلى عشرًا علّي

 ألخبارا جامع.(أبدا النار يف هللا يعذبه ال مرة ألف علّي صّلى وَمن

 األخبار امعج (ذرة بهذنو من يبق م مرة علّي ىصّل َمن( : ص) النيب قال  ومنها 

 لىع الصالة من فلُيكثر ، هذنوب به يكّفر ما على قدري م َمن( : ع) الرضا قال  ومنها 

 األخبار جامع(ًاهدم الذنوب تهدم فإنها ، وآله حممد
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 رمضان أدرك وَمن ، قيش فقد علّي يصلِّ فلم نيذكر َمن( : ص) النيب قال  ومنها 

 األخبار امع(جشقي فقد يرّب فلم أحدهما أو أبواه ركأد وَمن ، شقي فقد الرمحة تصبه فلم

 31ص

 على ُيصّلى حتى حجاٌب السماء وبني بينه إال عاٍءد من ما( : ص) النيب قال  ومنها 

 م ذلك يفعل م إذاو ، الدعاء فدخل احلجاب اخنرق ذلك فعل وإذا ، حممد وآل حممد

 األخبار جامع الدعاء ُيرفع

 كلهم اخلالئق أمساء ئكةاملال من ملكًا أعطى اهلل إّن( : ص) اهلل رسول قال  ومنها 

 ًةصال علّي يصّلي أحٌد فليس ، القيامة يوم إىل مت إذا ربيق على قائٌم فهو ، آبائهم وأمساء ،

 يصّلي أن لي كفل ربي إّنو ، وكذا بكذا فالن بن النف عليك صّلى!..  حممد يا:  قال إال

 447ص االسبوع المج .عشرًا واحدٍة بكل العبد ذلك على

 ليع وِذكُر ، عبادٌة وذكري ، عبادٌة وجّل عّز اهلل ُرِذك( : ص) اهلل رسول قال  ومنها 

 444ص االختصاص. (ادٌةعب ولده من األئمة وِذكُر ، عبادٌة

 ثالث ليلٍة كّل ويف ، تمرا ثالث يوٍم كّل علّي ىصّل َمن( : ص) النيب قال  ومنها 

 الليلة تلك ذنوبه له غفري أن وجّل عّز اهلل على قاح كان- إلّي وشوقًا لي حّبًا - مرات

 الراوندي دعوات(اليوم وذلك

 وأخي املطلب عبد نب محزة عمي النائم يرى ما يف رأيت( : ص) النيب قال  ومنها 

 فأكال عنبًا النبق فتحّول ، ساعًة فأكال نبٍق من ٌقطب يديهما وبني ، طالب أبي بن جعفر

 :  وقلت ، منهما فدنوت ، ساعًة أكالف رطبًا هلما العنب فتحّول ، ساعًة

 وجدنا!..  واألمهات باءباآل فديناك: قاال.. ؟ ضلأف وجدمتا األعمال أي أنتما بأبي

 الراوندي دعوات(البط أبي بن علي وحّب ، ملاءا وسقي ، عليك الصالة األعمال أفضل

 امد ما له تستغفر املالئكة تزل م ، كتاٍب يف علّي ىصّل َمن( : ص) النيب قال  ومنها 

 . املريد منية (الكتاب ذلك يف امسي
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 التسليمروايات 

 وقد وردت روايات مطلقة تذكر التسليم فقط:

 اهلل رسول قال:  قال ، ( السالم عليه)  طالب أبي نب علي املؤمنني أمري ما عن  منها 

 القرب عند علي سلم ومن ، أبلغته األرض من شئ يف ليع سلم من( :  وآله عليه اهلل صلى) 

 731 ص - الطوسي الشيخ - مسعته( األمالي

 اهلل رسول قال:  قال املفيد شيخه عن لفصولا يف املرتضى ما عن السيد  ومنها 

 بعيد من علي سلم نوم)  مسعته قربي عند من ليع سلم من( : .  وآله عليه اهلل صلى)

 781 ص - 70 ج - لنوريا املريزا - الوسائل بلغته( مستدرك

 علي سلم ومن عتهمس قربي عند من علي سلم نم( : "  ص)  اهلل رسول قال  ومنها 

 - املرتضى الشريف - ةاملختار الفصول " وبركاته هورمحت عليه اهلل سالم بلغته بعيد من

 730 ص

 على دخلت:  قال جده عن ، أبيه عن ، امللك عبد نب يزيد ابن احلسني ما عن  ومنها 

 الربكة طلب:  قلت ؟(  كب غدا ما:  قالت ثم ، لسالمبا فابتدأتين)  السالم عليها فاطمة

 الق.  اجلنة له[  اهلل]  وجبأ أيام ثالثة علي سلم من نهأ هو ، ذا وهو أبي أخربني:  فقالت. 

 711 ص - املفيد الشيخ - زارامل .موتنا وبعد ، نعم:  لتقا ؟ وحياتك حياته يف:  هلا فقلت: 
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 البلد شرق من علي مسل من على السالم يردان ملكني لي تعاىل اهلل )خلق  ومنها 

 فاني املدينة أهل سيما الو بنفسي السالم عليه أرد انيف داري يف علي سلم من اال ، وغربها

 ال  وهل:  قال ؟ بعدك نم يتناسلون وهم تعرف وهل:  قيل ، وأنسابهم ألحسابهم عليهم أرد

 - العمال جاره( كنز اراجل يعرف ال وهل ؟ جاره اراجل يعرف ال وهل ؟ جاره اجلار يعرف
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 لغ املراد وحصل على املبتغى.بومن مجع بني الطائفتني من الروايات 

 رأي السيد احلكيم

فضل ّن الصالة بهذه الطريقة هي أقال آية اهلل العظمى السيد سعيد احلكيم: إ

 شخصيًا أصلي بهذه الكيفية.وأكمل وأنا 

 خامتة

ليها السالم والصديقة الزهراء ع يه وآلهولعل املتأمل يف زيارات النيب صلى اهلل عل

شروعية السالم من الصالة، وما ذلك إاّل مل واملعصومني عليهم السالم دجد أّن السالم أكثر

ن هم أمجعني وم نذكر شيئًا مكمشروعية الصالة عليهم صلوات اهلل وسالمه علي

 لزيارات.ا ارث والزيارة اجلامعة وبقيةالزيارات الشتهارها كزيارة أمني اهلل وزيارة و

عاملني، لة الغطش، واحلمد هلل رب النكتفي بهذا القدر املختصر لرفع اللبس وإزا

 طيبني الطاهرين.والصالة والسالم على أشرف اخللق حممد وآله ال

 األحساء: حسني العايش الرباك
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