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المقدمـــــــــــــــة:
العاملني  رب  هلل  واحلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
حممد  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة 
أعدائهم  عىل  الدائم  واللعن  الطاهرين  الطيبني  وآله 

أمجعني من األولني واآلخرين
زخرت الرشيعة اإلسالمية بجملة وافرة من اآلداب 
الرشيعة  هذه  متيزت  حتى  احلياة،  جوانب  كل  شملت 
للفرد  التأديبية  ترشيعاهتا  بوفرة  اخلالدة  السمحاء 
وهدوًء  سعادًة  مسلم  لكل  َتْضَمن  والتي  واملجتمع، 
بالقلق  متيز  عرص  يف  املسلمني  غري  إليها  يفتقر  وطمأنينًة 
اآلداب:  والعصبية، ومن مجلة هذه  النفسية  واألمراض 

الدعاء والذكر: 
فالدعاء: طلب العبد من ربه ومناجاته له يف خلوته، 
حيس  الذي  اإلنسان  طبيعة  تقتضيه  فطري  أمر  وهو 

بضعفه واحتياجه يف مجيع شؤونه إىل خالقه.
وأما الذكر: فهو التقرب إىل اهلل بذكر اسمه الرشيف 
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مقرونًا بالتعظيم والتقديس عن طريق تسبيحه أو هتليله 
أو محده وتكبريه، ولكن مع ذلك قد يطلق الذكر ويراد 
باملعنى  والذكر  الدعاء  من  فكل  مجيعًا،  األمرين  كال  به 
املعنى   هبذا  فهو  للذكر،  عاٍم  معنى  يف  داخل  هو  املتقدم 
وتقديسه  وحتميده  تعاىل  اهلل  ذكر  فيه  كالم  كل  يشمل 
باملعنى  ذكرًا  أو  دعاًء  كان  سواء  عليه...إلخ،  والثناء 
عبد  أيب  فعن  الروايات،  بعض  ويؤيده  املتقدم،  اخلاص 
اهلل الربقي يرفعه إىل أيب عبد اهلل : »قال رجل أليب 
عبد اهلل: جعلت فداك أخربين عن قول اهلل تبارك وتعاىل 
ال  َوالنََّهاَر  ْيَل  اللَّ ُيَسبُِّحوَن  املالئكة:  من  وصف  وما 
َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَمالِئَكَتُه  َه  اللَّ إنَّ  قال:  ثم   ،(1(َيْفُتُروَن
 ،(2(ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليمًا َها الَّ النَّبِيِّ َيا َأيُّ
كيف ال يفرتون وهم يصّلون عىل النبي ؟ فقال أبو 
  إن اهلل تبارك وتعاىل ملا خلق حممدا : عبد اهلل
أمر املالئكة فقال: أنِقصوا من ذكري بمقدار الصالة عىل 

)1) سورة األنبياء: 20.
)2) سورة األحزاب:56.
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حممد، فقول الرجل: صىل اهلل عىل حممد، يف الصالة مثل 
قوله: سبحان اهلل واحلمد هلل وال اله إال اهلل واهلل أكرب«)1). 
ُيغفل  التي  اإلنسان  عىل  تعاىل  اهلل  نعم  من  ومها 
التي ال  الباطنة  اهلل  نعم  عنها عادة، حاهلا حال كثري من 
زين  اإلمام  يقول  فقدها،  بعد  إال  اإلنسان  قيمتها  يدرك 
َعَلْينا  النَِّعِم  َأْعَظِم  »َوِمْن  املعنى:   يف هذا  العابدين 
َجَرياُن ِذْكِرَك َعىل َأْلِسنَتِنَا، َوإْذُنَك َلنا بُِدعآِئَك، َوَتنِْزهيَِك 
لعبده  َأِذن  املتعال  اجلبار  اهلل  َوَتْسبِيِحَك«)2)، وذلك ألن 
احلقري الذليل أن ُيري ذكره عىل لسانه ويطلب منه، فهو 

بذلك قد أنعم عليه.
كيفيات    البيت  أهل  روايات  يف  وردت  وقد 
خمتلفة،  وآثار  فضائل  هلا  وُذِكر  والدعاء،  للذكر  خمتلفة 

وُألِّفت يف ذلك الكتب قدياًم وحديثًا. 
 وملا كان رشف الذكر برشف املذكور، كان من أعظم 

)1) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج5، ص330، وسفينة البحار نقال عن مجال 
األسبوع: ص155.

)2) الصحيفة السجادية: مناجاة الذاكرين.
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وذلك  حممد،  وآل  حممد  عىل  الصالة  واألذكار  األدعية 
ألمرين:

أوهلام: أن النبي وأهل بيته صلوات اهلل عليهم  أرشف 
من  مظهرًا  اهلل  خلقهام  إذ  الكون،  هذا  يف  املوجودات 

مظاهر عظمته ورمحته.
اهلل  إىل  الطريق  عليهم  اهلل  صلوات  أهنم  ثانيهام: 
ُيعبد  طريقهم  وعن  ُيعرف  فبهم  اهلل،  عىل  واألدالء 
وُيوّحد، ففي دعاء رجب الوارد عن اإلمام احلجة #: 
»... إال أهنم _ أي: األئمة  _ عباُدك وخلُقك فبهم 
مألت سامءك وأرضك حتى ظهر أن ال إله إال أنت...«.
عىل  الصالة  فضل  عىل  التعرف  املهم  من  كان  لذا 
بأنفسنا  يرتقي  لنتزود منها زادا معنوياً  حممد وآل حممد، 
إىل درجات مل نكن لنصل إليها لوال هذه الرمحة اإلهلية، 
إىل  يرتقي  الذي ال  اجلامع  الذكر  فهي  الربانية،  والنعمة 

مستواه ذكر. 
فكانت عىل هذا األساس مبادرة شعبة التبليغ يف العتبة 
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العلوية املقدسة يف إعداد هذا الكتيب وجعله يف متناول 
الديني  الوعي  زيادة  برضورة  منها  إيامنًا  املؤمنني،  أيدي 
اإلسالمية  املامرسات  يف  وترغيبًا  الكرام  املؤمنني  لدى 
الوحي والترشيع وهم  التي تستمد من منبع  الصحيحة 
أن  أسامؤه  جّلت  املوىل  سائلني   ، حممد  وآل  حممد 
واآلخرة،  للدنيا  خريهم  فيه  ملا  املؤمنني  بأيدي  يأخذ 
ميزان  يف  ويعله  مزجاة،  بضاعة  العمل  هذا  يتقبل  وأن 
حسنات مجيع القائمني عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هلل 
رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

  

شعبة التبليغ                      
                        12/ ع1/ 1436 هج
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فلسفة الصالة على محّمد وآل محّمد:
جهة  من  فهي  جهتان،  حممد  وآل  حمّمد  عىل  للصالة 
ذكرًا،  أو  دعاًء  باعتبارها  وخالقه  العبد  بني  الصلة  متثل 
ومن جهة ثانية متثل الصلة بني العبد املوايل وبني أوليائه، 

وهم أولياء النعمة واهلداية حممد وآله الطاهرين.
الصلة مع اخلالق فهي دعاء، لقولك يف  أما من جهة 
هذه الصالة: »اللهم«، وأصلها: يا اهلل، فهي مشتملة عىل 
حمّمد،  وآل  حمّمدًا  ارحم  اهلل  يا  ومعناها:  ومنادى،  نداء 
املحمود  املقام  وارفع ذكرهم، وَأعِل درجتهم، وابعثهم 

الذي يغبطهم عليه األولون واآلخرون.
وأما من جهة الصلة بني املوايل وأولياء النعمة واهلداية، 

فيمكن بياهنا يف ضمن عدة نقاط:
الطاهرين  وآله  ملحمد  دعاء  أهنا  األوىل:  النقطة 
اهلل  يصيل  أن  هبا  يطلب  فالعبد  عليهم(،  اهلل  )صلوات 
وبركة،  رمحة   _ سيأيت  كام   _ عليهم  اهلل  وصالة  عليهم، 
وعلّو الدرجات، والقرب منه تعاىل، فإذن هي دعاء هلم 



11

بام يشتمل عىل جوامع اخلري والفضل.
اهلل  صلوات   _ هلم  الشكر  متّثل  أهنا  الثانية:  النقطة 
والدعوة  الدين  نرش  سبيل  يف  بذلوه  ما  عىل   _ عليهم 
بّلغوها عن  التي  إىل سعادة الدارين، من خالل الرسالة 
املنعم  شكر  بوجوب  يأمران  والنقل  والعقل  تعاىل،  اهلل 
يشكر  مل  فــ»َمن  واملعروف،  باإلحسان  عليك  املتفّضل 

املنعم من املخلوقني مل يشكر اهلل عز وجل«)1).
امُلنعم وصفاته،  نعم، يتوقف الشكر عىل معرفة ذات 
فال يمكن أن نؤّدي هلم الشكر إاّل بعد معرفة عظمتهم، 
ومكانتهم، وما قّدموه للبرشية من تعاليم ومفاهيم تكفل 
الشكر عىل قدرهم، ال  ليكون  الدارين،  السعادة يف  هلم 

أقّل من ذلك فيكون إهانة هلم.
واملعرفة الواجبة _ التي ال ُيعذر منها أحد والتي ُتِرج 
اإليامن  هي   _ النور  إىل  والضالل  اجلهل  من  اإلنسان 
باألئمة اإلثني عرش بعد رسول اهلل ، وأوهلم عيل بن 

أيب طالب  وآخرهم اإلمام املهدي#.
)1) عيون أخبار الرضا للصدوق: ج2، ص27.
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ألّي  يمكن  فال  هلم  والكاملة  احلقيقية  املعرفة  وأما 
إنسان أن يصل إليها، من هنا ورد عن رسول اهلل  أنه 
قال لإلمام عيل : »يا عيل ما عرف اهلل إاّل أنا وأنت، 

وما عرفني إاّل اهلل وأنت، وما عرفك إاّل اهلل وأنا«)1).  
 وحيث أننا ال نستطيع أن نتعّرف _ بعقولنا القارصة _
عىل حقائقهم وأرسارهم فال بّد من الرجوع إىل أحاديثهم 
لنتعّرف عىل بعض خصائصهم، ونورانيتهم، ونستخلص 

من تلك األحاديث أمورًا:
أوالً: أهنم عّلة اخللق..

  جربائيل  قال  املتواتر  الكساء  حديث  يف 
وخيّصك  السالم،  ُيقرؤك  األعىل  »العيّل   :للنبي
ما  إين  وجاليل  وعّزيت  لك:  ويقول  واإلكرام  بالتحّية 
خلقت سامء مبنية وال أرضًا مدحّية وال قمرًا منريًا، وال 
شمسًا مضيئة، وال فلكًا يدور، وال بحرًا يري، وال فلكًا 
يرسي إاّل ألجلكم وحمبتكم«)2)، ومن هنا صّح أن يقال: 

إهنم العّلة يف اخللق.
)1) الشهادة الثالثة للسيد جعفر مرتىض العاميل: ص404.

)2) إحقاق احلق للمرعيش: ج2، ص555، واملنتخب للطرحيي: ص259.
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ثانيًا: أهنم أول اخللق..
أول  أّن  والسنّة  الشيعة  طرق  من  الروايات  وردت 
الصالة  عليهم  واألئمة  النبي  أنوار  تعاىل  اهلل  خلق  ما 
فعن  النورانية«،  »مقام  املقام  هذا  ويسّمى  والّسالم، 
  اهلل  رسول  سمعت  قال:    املحمدي  سلامن 
أن  قبل  تعاىل  اهلل  يدي  بني  نورًا  وعيل  أنا  »كنت  يقول: 
آدم  خلق  فلاّم  عام،  ألف  عرش  بأربعة    آدم  خيلق 
 قسم ذلك النور جزءين، فجزء أنا وجزء عيل«)1). 

ثالثًا: أهنم أفضل اخللق..
األعظم  نبّينا  أفضلية  يف  الرشيفة  الروايات  وردت 
حمّمد  عىل كاّفة املخلوقات حتى األنبياء واملرسلني 
واملالئكة املقّربني، وكذا بعده أئمتنا األطهار ، فإهنم 
رسول  عن  ورد  فقد  منهم،  وهو    اهلل  رسول  من 
 : وعنه  فخر«)2)،  وال  آدم  ولد  سيد  »أنا   : اهلل 
شهر  الشهور  ومن  اجلمعة،  األيام  من  اختار  اهلل  »إن 

)1) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة: ج1، ص203.
)2) بحار األنوار للمجليس: ج23، ص101.
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مجيع  عىل  واختارين  القدر،  ليايل  الليايل  ومن  رمضان، 
األوصياء،  مجيع  عىل  وفّضله  علّيا  مني  واختار  األنبياء، 
احلسني  من  واختار  واحلسني،  احلسن  عيل  من  واختار 
التنزيل حتريف الغالني،  األوصياء من ولده، ينفون عن 
قائمهم  تاسعهم  الضالني،  وتأويل  املبطلني،  وانتحال 
األخبار  هذه  باطنهم«)1).ومضمون  وهو  ظاهرهم  وهو 
أفضل  هو  أوىل  باب  ومن  آدم  ولد  أفضل    أنه 

املخلوقات؛ ألن اإلنسان أكرم ما خلق اهلل تعاىل.
رابعًا: أهنم الواسطة يف الفيض..

ال  قهرية  كونية  حاجة    املعصومني  إىل  احلاجة 
ُيستغنى عنها، باإلضافة إىل احلاجة إليهم من ناحية القيادة 
األمور  من  األرض  إىل  السامء  من  ينزل  فام  والترشيع، 
الترشيعية واحلوادث الكونية املرئية وغري املرئية فإنام هو 
بواسطتهم، عىل أساس أّن اهلل »أبى أن يري األمور إاّل 
عىل  يدّل  والكونية،  الترشيعية  األسباب  وهم  بأسباهبا« 
ِْم  وُح فِيها بِإِْذِن َرهبِّ ُل امْلَالِئَكُة والرُّ ذلك قوله تعاىل: َتنَزَّ

)1) علم اليقني لعبد اهلل شرب: ج1، ص461.
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ِمْن ُكلِّ َأْمٍر)1)، فاملالئكة _ بجميع أصنافهم كمالئكة 
الرزق ومالئكة احلياة واملوت ومالئكة األمواج _ تنزل 
قد يكون  الذي  الوسيط  باألوامر اإلهلية عىل  القدر  ليلة 
اإلمام  فعن  عن طريقه،  ُتنَّفذ  لكي  إمامًا  يكون  وقد  نبّيًا 
أيب احلسن : »ما من ملك هُيبطه اهلل يف أمر، إاّل بدأ 
باإلمام فعرض ذلك عليه، وإن خمتلف املالئكة من عند 

اهلل تبارك وتعاىل إىل صاحب هذا األمر«)2).
خامسًا: أن هلم الوالية الترشيعية والتكوينية..

للنبي واألئمة صلوات اهلل عليهم والية ترشيعية عىل 
الناس مستمدة من والية اهلل تعاىل، قال تعاىل: إِنَّام َولِيُُّكُم 
الَة َوُيْؤُتوَن  ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن آَمنُوا الَّ اهللُ َوَرُسوُلُه َوالَّ
عليهم(  اهلل  )صلوات  وهلم   ،(3(راِكُعوَن َوُهْم  كاَة  الزَّ
الكون  يف  الترّصف  عىل  القدرة  أي:  التكوينية،  الوالية 
 بخرق القوانني الطبيعية كإحياء املوتى بإذن اهلل، وشفاء

)1) سورة القدر: 4.
)2) نور الثقلني: ج5، ص 638.

)3) سورة املائدة: 55.
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األعمى واألكمه بإذن اهلل، وطّي األرض بإذن اهلل ...
فقد  املستحيل،  باألمر  التكوينية  الوالية  وليست 
 كام هو مذكور  أعطاها اهلل تعاىل لألنبياء واألولياء 
يف القرآن الكريم، بل إن من أطاع اهلل تعاىل حّق طاعته 
فإنه يقدر عىل الترّصف يف الكون كرامة له من اهلل تعاىل، 
أراد،  فيام  أطاعوه  عبادا  هللّ  »إن  القديس:  احلديث  ففي 

فأطاعهم فيام أرادوا يقولون لليشء كن فيكون«)1).
، عشقهم...  النبي واألئمة  تعّرف عىل  لذا فمن 
هبم...  اقتدى  هبم  تأّثر  ومن   ... هبم  تأّثر  عشقهم  ومن 
ومن اقتدى هبم وصل إىل الكامل اإلنساين... ومن وصل 
إىل الكامل اإلنساين كان يف جنة الرضوان، وذلك الفوز 
العظيم... فحق ملن عرف فضلهم ومقامهم وعلّوهم أن 
يشكرهم ويدعو هلم يف آناء الليل وأطراف النهار، قائاًم 

وقاعدًا وعىل جنبيه.
 النقطة الثالثة: ال بّد من االرتباط املتني باملعصومني 
سواء من ناحية القلب أو اللسان أو العمل ...، والصالة 

)1) اجلواهر السنية للحر العاميل: ص361.
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عليهم متّثل أحد أوجه االرتباط معهم سالم اهلل عليهم، 
ونعني باالرتباط باملعصومني : االرتباط القائم عىل 
االرتباط  هذا  هبم  واالقتداء  هلم،  املوّدة  أمرين:  أساس 
الذي يعل املصيّل يف جهاد دائم مع النفس للوصول إىل 
القرب منهم ، فإّن القرب من ينبوع احلكمة والعلم 
والكامل املطلق يوجب بلوغ اإلنسان إىل الكامل، كام أن 
الذي يعل املصيّل  البعد يوجب احلرمان منه، االرتباط 
تعاىل،  اهلل  مرضاة  عىل  األداّلء  باعتبارهم  إليهم  ينظر 
ويتأّدب  بأخالقهم،  فيتخّلق  تعاىل،  اهلل  دين  إىل  واهلداة 
بآداهبم...وال يعني االرتباط هبم جمرد اإلعجاب بذواهتم 
االقتداء  بذكرهم وآثارهم، دون  والترّبك  وأشخاصهم، 

بأقواهلم وأفعاهلم.
متّثل  حممد  وآل  حممد  عىل  الصالة  إن  الرابعة:  النقطة 

التويّل والتربي، أما التويّل فمن جهتني:
بالرمحة  عليهم  يتعطف  كي  تعاىل  اهلل  فدعاء  األوىل: 
من  الترّبي  مقابل  التويل،  أنواع  من  نوع   ... والربكة 
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رمحته  من  يطردهم  أن  تعاىل  اهلل  ندعو  حيث  أعدائهم، 
فنقول: »اللهم العن فالنا و...«. 

الثانية: تتعّلق بإعالن الوالء »آلل حمّمد « _ برفع 
ذكرهم، وإقراهنم برسول اهلل ، مقابل الذين حّرفوا 
الصالة عليهم  حتريفًا لفظيًا ومعنويًار _ فبعضهم منع من 
قصده  مع  ذكرهم  واآلخر  ونصبًا،  عداوة  »اآلل«  ذكر 

. لنساء النبي
وأما من ناحية الترّبي، فالصالة عىل حممد وآل حممد 
متثل االنفصال والبغض ألعداء اهلل تعاىل من الشياطني، 
معنى  هو  وهذا  واالنحراف،  الضالل  وأئمة  والكّفار، 
ي  ِذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َا الَّ الترّبي، قال تعاىل: يا َأهيُّ

.(1(ِة ُكْم َأْولِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِامْلََودَّ وَعُدوَّ
قام  التي  األسس  أهم  من  والترّبي  التويل  أن  واعلم 

عليها الدين)2). 

)1) سورة املمتحنة: 1.
)2) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص82 )بترصف(.
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معنى الصالة على محّمد وآل محمد:
العديد  حممد  وآل  حممد  عىل  الصالة  ملعنى  تعّرض 
وحاصل  احلديث،  ورّشاح  واللغويني،  املفرّسين،  من 
والتبجيل،  والثناء،  »الدعاء،  بمعنى:  أهنا  اجلميع: 
والتعظيم، والرمحة«، فالعبد حني يقول: اللهم صلِّ عىل 
 ، عليهم  يصيَل  أن  اهلل  يدعو  فهو  حممد،  وآل  حممد 

ولكن ما هو معنى صالة اهلل عليهم؟
 _ لغًة   _ الصالة  نقول:  السؤال  هذا  عن  وللجواب 
حالة  يرصد  إنام  اللغوي  املعنى  هذا  أّن  إاّل  الدعاء،  هي 
الكلمة يف االستعامل العام الذي وضعت ألجله، إذ أن 
بمعنى:  خلالقه،  املخلوق  ُيصيل  أن  هو  الطبيعي  الشكل 
إىل  الصالة  نسبة  أريد  إذا  منه، وأما  إياه والطلب  دعاؤه 
اهلل تعاىل عىل أنه فِعٌل من أفعاله سبحانه، فال يناسبه هذا 
ربوبيته  يناسب  آخر  بمعنى  الصالة  تكون  بل  املعنى، 
عن  متميزًا  االستعامل  هذا  كان  ولذا  املطلقة،  ومولويته 
)عىل(،  اجلر  بحرف  الفعل  بتعدية  األول  االستعامل 
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بخالف االستعامل األول الذي يكون فيه الفعل متعديًا 
بالالم أو )إىل( لإلشارة للغاية أو اجلهة املكانية التي تقع 
املفعول  معنى  إىل  تشري  بـ)عىل(  فالتعدية  إليها،  الصالة 
ذاك،  أو  العبد  هذا  عىل  وقعت  تعاىل  اهلل  صالة  وأن  به 
بمعنى  الناس  لسائر  فهي  معناها،  ذلك  بعد  وخيتلف 
الَِّذي  ُهَو  الرمحة به والعطف عليه، كام يف قوله تعاىل: 
إَِلى  ُلَماِت  الظُّ ِمْن  لُِيْخِرَجُكْم  َوَمالِئَكُتُه  َعَلْيُكْم  ُيَصلِّي 

النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيمًا)1) ويؤيده ذيل اآلية.
وأما إذا كانت عىل النبي  فهي تفيد - باإلضافة  
وتعظيمه  فضله  بيان  وهو  زائدًا  معنى    - الرمحة  إىل 
رشيعته،  وإبقاء  كلمته،  وإعالء  الصالة  هبذه  وترشيفه 

ويف اآلخرة بتضعيف مثوبته والزيادة يف رفع درجته.
وهذه املسألة _ أعني: تغيري معنى اللفظ عند استعامله  
يف الذات اإلهلية املقدسة ليناسب مقامها العايل _ مسألة 
عامة يف مجيع األلفاظ املشرتكة التي تطلق عىل املخلوق 

)1) سور األحزاب: 43.
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عىل  يطلق  الذي  املعنى  يكون  أن  فالبد  مجيعا،  واخلالق 
قدسه  ساحة  يف  النقص  من  ومنزها  تعاىل  به  الئقا  اهلل 
وعظمته، كام يف لفظ السميع والبصري والرازق واخلالق 

ونحوها.
  فعن ابن أيب محزة، عن أبيه قال: سألت الصادق
إّن اهلل ومالئكته يصّلون عىل  اهلل عّز وجّل:  عن قول 
 ،تسليام وسّلموا  عليه  صّلوا  آمنوا  الذين  أهيا  يا  النبي 
فقال : الصالة من اهلل عّز وجّل رمحٌة، ومن املالئكة 
تزكيٌة، ومن الناس دعاٌء، وأما قوله عّز وجّل: وسّلموا 

تسليام فإنه يعني التسليم له فيام ورد عنه)1).. 
»صالة  قال:  أنه    الكاظم  موسى  اإلمام  وعن 
اهلل رمحة من اهلل، وصالة املالئكة تزكية منهم له، وصالة 

املؤمنني دعاء منهم له«)2). 

)1) معاين األخبار: ص368.
)2) ثواب األعامل، الشيخ الصدوق: ص156.
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من هم آل محّمد )صلوات اهلل عليهم أجمعين(؟
، )وقع اخلالف يف املراد بــ)آل حمّمد

عيل،  )اإلمام  وهم:  الكساء  أصحاب  إهنم  فقيل:   
واإلمام  احلسن،  واإلمام  الزهراء،  فاطمة  والسيدة 

.( احلسني
. وقيل: إهنم األئمة اإلثني عرش
. و قيل: مطلق ذرّية رسول اهلل

و قيل: »إنه لفظ اآلل يطلق عىل أوسع من ذلك، كام 
ورد عنه : إن كّل تقي ونقي آيل، ألّن آله من يؤول 
إليه، إما مآال صوريًا جسامنيًا كأوالده ومن حيذو حذوهم 
من أقاربه الصوريني الذين حترم عليهم الصدقة، أو مآال 
معنويًا روحيًا كأوالده الروحانيني من العلامء الراسخني 

واألولياء الكاملني، سبقوه بالزمان أو حلقوه.
ويف هنج البالغة عن اإلمام عيل : »إن أوىل الناس 
باألنبياء أعلمهم بام جاؤوا به، ثم تال: إِنَّ َأْوىَل النَّاِس 
ِذيَن آَمنُوا واهللُ َويِلُّ  َبُعوُه وهَذا النَّبِيُّ والَّ ِذيَن اتَّ بِإِْبراِهيَم َللَّ
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َمن  ويّل حممد  إن  اهلل عليه:  قال صلوات  ثم   ،امْلُْؤِمننَِي
أطاع اهلل وإن بعدت حلمته، وإن عدّو حمّمد من عىص اهلل 

وإن قربت قرابته«)1). 
ويؤيد األخري قول الصادق  لرجل قال: )اللهم 
ضّيقت  لقد  هذا  يا  حممد(:  بيت  وأهل  حممد  عىل  صل 
علينا، أما علمت أن أهل البيت مخسة أصحاب الكساء، 
فقال الرجل: كيف أقول؟ قال : قل: )اللهم صل 
دخلنا  قد  وشيعتنا  نحن  فنكون  حممد(  وآل  حممد  عىل 

 .(2(فيه

)1) مفتاح الفالح للعاّلمة حمّمد إسامعيل املازندراين: ص82.
)2) ثواب األعامل للصدوق: ص158.
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كيفية الصالة على محمد وآل محمد:
الروايات  يف    والطهارة  العصمة  معدن  عن  ورد 
حممد،  وآل  حممد  عىل  للصالة  متعددة  كيفيات  الرشيفة 
بعضها عام يتعرض ألصل كيفية الصالة عليهم )صلوات 
سنسلط  معني،   ظرف  يف  خاص  وبعضها  عليهم(،  اهلل 

: األضواء عىل بعضها من خالل ذكر رواياهتم
فالكيفيات العامة:

اإلمام  سأل  أنه  أبيه  عن  محزة،  أيب  ابن  عن   -1
 :كيف نصيل عىل حممد وآله؟.. قال :الصادق
تقولون: »صلوات اهلل وصلوات مالئكته وأنبيائه ورسله 
ومجيع خلقه عىل حممد وآل حممد، والسالم عليه وعليهم 
ورمحة اهلل وبركاته، فقلت: فام ثواب َمن صىّل عىل النبي 
واهلل  الذنوب  من  اخلروج  قال:  الصالة؟..  هبذه  وآله 

كهيئة يوم ولدته أمه !.. «)1). 
  احلسن  أبا  سمعت  قال:  املغرية  أيب  عن   -2

)1) معاين األخبار: ص368.
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النبي  عىل  الصالة  يف  حممد  آل  ك  رَشِ من   ....« يقول: 
وآله فقال: اللهم صل عىل حممد وآل حممد يف األولني، 
وصل عىل حممد وآل حممد يف اآلخرين، وصل عىل حممد 
وآل حممد يف املال األعىل، وصل عىل حممد وآل حممد يف 
املرسلني، اللهم أعط حممدًا الوسيلة والرشف والفضيلة 
فال  أره،  ومل  بمحمد  آمنت  إين  اللهم  الكبرية،  والدرجة 
وتوفني  صحبته  وارزقني  رؤيته،  القيامة  يوم  حترمني 
عىل ملته واسقني من حوضه مرشبًا رويًا سائغًا هنيئًا ال 
أظمأ بعده أبدًا إنك عىل كل يشء قدير، اللهم كام آمنت 
بمحمد  ومل أره، فعرفني يف اجلنان وجهه، اللهم بلغ 

روح حممد عني حتية كثرية وسالمًا.
ُهدمت  الصالة  هبذه    النبي  عىل  صىل  َمن  فإن 
دعاؤه  واستجيب  رسوره  ودام  خطاياه  وحُميت  ذنوبه 
وُأعطي أمله وُبسط له يف رزقه وُأعني عىل عدوه وهي له 
سبب أنواع اخلري ويعل من رفقاء نبيه يف اجلنان األعىل، 

يقوهلن ثالث مرات غدوة وثالث مرات عشية..«)1). 
)1) ثواب األعامل، الشيخ الصدوق: ص157.
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اهلل،  يا رسول  »قلت:  قال:  بن عجزة  3- عن كعب 
قد عّلمتنا السالم عليك، فكيف الصالة عليك؟ فقال: 
اللهم صل عىل حممد وآل حممد كام صليت عىل  قولوا: 
حممد  عىل  وبارك  جميد،  محيد  إنك  إبراهيم  وآل  إبراهيم 

وآل حممد كام باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم«)1). 
اهلل  عبد  أبا  سمعت  قال:  حممد  بن  بكر  عن   -4
اللهم  أصحابه:  بعض  قال  وقد  يقول   الصادق
صل عىل حممد وآل حممد كام صليت عىل إبراهيم، فقال 
صليت  ما  كأفضل  قل:  ولكن  ال،   : اهلل  عبد  أبو 

وباركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد)2). 
  5- عن عبد اهلل بن سنان قال: »كنا عند أيب عبد
عىل  تصلون  كيف  ابتداء:  لنا  فقال  أصحابنا  من  مجاعة 
حممد  وآل  حممد  عىل  صل  اللهم  نقول:  فقلنا:  النبي؟ 
عليهم،  يصيل  أن  وجل  عز  اهلل  تأمرون  كأنكم  فقال: 
سامك  اللهم  تقولون:    قال  نقول؟  فكيف  فقلنا: 
املسموكات وداحي املدحوات خالق األرض والساموات 

)1) أمايل الصدوق:  315.
)2) قرب اإلسناد:  20.
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 حممد  بنبوة  واعرتفنا  عهدك  علينا   أخذت 
 فسمعنا وأطعنا  وأقررنا بوالية عيل بن أيب طالب 
فاتبعناه،  حق  ذلك  أن  فعلمنا  عليهم  بالصالة  وأمرتنا 
محلة  والثامنية  وعليًا  حممدًا  وُأشهد  ُأشهدك  إين  اللهم 
فرض  أن  علمك  خزنة  األمالك  واألربعة  العرش 
من  يل  طاب  وما  وزكوايت  ونوافيل  لوجهك  صلوايت 
قول وعمل عندك فعىل حممد وآل حممد وأسألك اللهم 
أن توصلني هبم وتقربني هبم لديك كام أمرتني بالصالة 
عليه وأشهدك ُمسلٌِّم له وألهل بيته  غري مستنكف 
يف  أنه  مالئكتك  وصالة  بصلواتك  فزّكنا  مستكرب  وال 
ومالئكته  عليكم  يصيل  الذي  هو  وقولك:  وعدك 
رحيام  باملؤمنني  وكان  النور  إىل  الظلامت  من  ليخرجكم 
فأزلفنا   أجرا كريام وأعّد هلم  يلقون سالم  يوم  حتيتهم 
رمحتك  من  كريم  بأجر  علينا  وامنن  وسالمك  بتحيتك 
وصلِّ  صلواتك  بأفضل    حممد  من  واخصصنا 
عليهم إن صلواتك سكن هلم وزكنا بصالته وصلوات 
آتيتنا من علمهم ومعرفتهم مستقرًا  بيته فاجعل ما  أهل 
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عندك مشفوعًا ال مستودعًا يا أرحم الرامحني)1). 
6- عن حريز قال: »قلت أليب عبد اهلل  جعلت 
اللهم  قل:  فقال:  ؟  النبي  عىل  الصالة  كيف  فداك 
صل عىل حممد وأهل بيته الذين أذهب اهلل عنهم الرجس 
وطهرهم تطهريًا، فقال: فقلت يف نفيس: اللهم صل عىل 
قل:  لك،  قلت  هكذا  ليس  يل:  فقال  بيته،  وأهل  حممد 
اللهم صل عىل حممد وأهل بيته، فقال يل: إنك حلافظ يا 
بيته  اللهم صل عىل حممد وأهل  أقول لك:  فقل  حريز، 
قال:  تطهريًا،  وطهرهتم  الرجس  عنهم  أذهبت  الذين 
فقلت كام قال، فقال: قال يل: قل: اللهم صل عىل حممد 
كتابك  واستحفظتهم  علمك  أهلمتهم  الذين  بيته  وأهل 
بيته  وأهل  حممد  عىل  صل  اللهم  عبادك،  واسرتعيتهم 
الذين أمرت بطاعتهم وأوجبت حبهم ومودهتم، اللهم 
صل عىل حممد وأهل بيته الذين جعلتهم والة أمرك بعد 

نبيك صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته)2). 
من   ...« قال:    الصادق  اهلل  عبد  أيب  وعن   -7

)1) مجال األسبوع البن طاووس: ص157.
)2) مجال األسبوع: ص158.
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صىل عىل حممد وآل حممد كتب اهلل له مائة حسنة، ومن 
ألف  له  اهلل  كتب  بيته  وأهل  حممد  عىل  اهلل  صىل  قال: 

حسنة«)1). 
والكيفيات اخلاصة:

للصالة عىل  كيفية خاصة  يوم اجلمعة  1- وردت يف 
حممد وآل حممد، فعن زيد بن أسامة الشّحام عن أيب عبد 
اهلل الصادق  قال: »سمعته يقول:... تقول: اللهم 
اجعل صلواتك وصلوات مالئكتك وأنبيائك ورسلك 
ومجيع خلقك عىل حمّمد وأهل بيت حمّمد عليه وعليهم 

السالم ورمحة اهلل وبركاته«)2). 
2- وعن أيب عبد اهلل  قال: من قال يف يوم مائة 
مرة: رب صل عىل حممد وعىل أهل بيته، قىض اهلل له مائة 

حاجة ثالثون منها للدنيا وسبعون منها لآلخرة)3). 
عىل  الصالة  عىل  وآله  حممد  عىل  الصالة  تقديم   -3
األنبياء  من  أحد  ذكر  إذا    الصادق  لقول  األنبياء 

فقل صىل اهلل عىل حممد وآله ومجيع األنبياء.
)1) ثواب األعامل: ص141.
)2) مجال األسبوع: ص155.

)3) ثواب األعامل، الشيخ الصدوق:ص158.
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الصالة المنهي عنها )الصالة البتراء(:
بأن  عليه،  الصالة  بعد  حممد(  )آل  عىل  الصالة  يب 
وال  حممد(  وآل  حممد  عىل  صل  )اللهم  املصيل:  يقول 
ُيكتفى بقول: )اللهم صل عىل حممد(، فإهنا من الصالة 
تعاىل  اهلل  رمحة  عن  البعد  وتوجب  تقبل  ال  التي  البرتاء 
طرق  من  املنقولة  الرشيفة  األحاديث  عنها  هنت  والتي 

السنة والشيعة. 
من طرق السنة: 

روى ابن حجر العسقالين يف الصواعق املحرقة، عن 
النبي  أنه قال: »التصلوا عيّل الصالة البرتاء فقالوا: 
عىل  صل  )اللهم  تقولون:  قال:  البرتاء؟  الصالة  وما 
حممد( ومتسكون، بل قولوا: )اللهم صل عىل حممد وآل 

حممد(«)1). 
من طرق الشيعة:

االتباع  وجوب  عىل  تدل  أخبار  طرقنا  من  ووردت 
شخصًا  سمع  ملا    الباقر  كقول  آله،  عىل  بالصالة 

)1) الصواعق املحرقة:  225.
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ال  حممد(:  عىل  صل  )اللهم  يقول  وهو  بالكعبة  متعلقًا 
تبرتها، ال تظلمنا حقنا، قل: اللهم صل عىل حممد وأهل 

بيته)1).
وعن رسول اهلل  أنه قال: »من قال: صىل اهلل عىل 
فلُيكثر  حممد وآله، قال اهلل جل جاله: صىل اهلل عليك، 
عىل  يصل  ومل  حممد  عىل  اهلل  صىل  قال:  ومن  ذلك،  من 
مخسامئة  مسرية  من  يوجد  ورحيها  اجلنة  ريح  يد  مل  آله، 
عام«)2)، وعنه : من صىل عيّل ومل يتبع بالصالة عىل 
سبعون  الساموات  وبني  عيّل  صالته  بني  كان  بيتي  أهل 
حجابًا ويقول اهلل له: ال لبيك وال سعديك يا مالئكتي ال 
تصعدوا دعائه حتى يلحق بالنبي  عرتته، فال يزال 
حمجوبًا حتى يلحق يب أهل بيتي)3)، وعنه : ال تصلوا 
عيّل صالة مبتورة، بل صلوا عىل أهل بيتي معي، فإن كل 

نسب وسبب منقطع يوم القيامة إال نسبي)4). 

)1) الكايف للكليني: ج2، ص359، ح 21.
)2) األمايل للشيخ الطويس: ص462.

)3) ثواب األعامل للصدوق: ج1، ص188.
)4) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج7، ص207.
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فضل الصالة على محّمد وآل محمد في الدنيا واآلخرة:
وآثار  فضائل  الطاهرين  وآله  حمّمد  نبّينا  عىل  للصالة 
اجلامعة  الزيارة  يف  ورد  وقد  العبد،  عىل  تعود  كثرية 
 بعض   املروية عن اإلمام عيل اهلادي  لألئمة 
يقول  ففيها  حمّمد،  وآل  حمّمد  عىل  للصالة  املهمة  اآلثار 
اإلمام : »وجعل صلواتنا عليكم وما خّصنا به من 
واليتكم طيبًا خللقنا وطهارة ألنفسنا وتزكية لنا وكّفارة 
لنا  اليمكن  عديدة  واآلثار  الفضائل  وهذه  لذنوبنا«، 

إحصاؤها، بل سنذكر منها ما استطعنا مجعه، كام يأيت:
فضل الصالة على محمد وآل محمد في الدنيا:

1- إهنا تلبية نداء اهلل تعاىل ورسوله:
يا  النَّبِيِّ  َعىَل  ُيَصلُّوَن  َوَمالِئَكَتُه  اهللَ  إِنَّ  تعاىل:  قال 
ففي   ،(1(َتْسِلياًم َوَسلُِّموا  َعَلْيِه  َصلُّوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ
ِذيَن آَمنُوا نداء ودعوة منه تعاىل  َا الَّ قوله تعاىل: يا َأهيُّ
أداء   ، النبي  للذين ترّشفوا باإليامن، أن يصّلوا عىل 

)1) سورة األحزاب: 56.
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حلّقه الواجب عليهم جتاهه، فمن يصيّل عليه يف الصالة 
الواجبة، ويف غريها من األزمنة واألمكنة فهو يلّبي نداء 
اهلل ويستجيب لدعوته تبارك وتعاىل، فإذا حتققت التلبية 
بالصالة عىل حممد وآل حممد إيامنًا، واحتسابًا، وقربة فإّن 
اهلل تعاىل يلّبي دعوة عبده وحيّقق له ما يرجوه من الرمحة 

والرضوان)1). 
2- إهنا توجب قبول الدعاء:

مرتبة  عىل  متقدمة  الدعاء  قبول  مرتبة  أن  اعلم 
استجابته، ومؤدية إليها يف الغالب ال دائاًم، ذلك أن اهلل 
خمتلفة،  لدواع  االستجابة  ويؤخر  الدعاء  يقبل  قد  تعاىل 
مثل: حمبة الداعي، والرغبة يف االستزادة من دعائه فعن أيب 
عبد اهلل  قال: »إِنَّ اْلَعْبَد َلَيْدُعو َفَيُقوُل اهلل َعزَّ وَجلَّ 
َفإيِنِّ  بَِحاَجتِه  اْحبُِسوه  وَلِكِن  َله  اْسَتَجْبُت  َقِد  لِْلَمَلَكنْيِ 
له بدل  َأْسَمَع َصْوَته...احلديث«)2)، أو يكتب  َأْن  ُأِحبُّ 
  استجابة دعائه أجرًا يف اآلخرة، فعن أيب عبد اهلل 

)1) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص110-109.
)2) الكايف للكليني: ج2، ص489.
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َفَيُقوُل  َحاَجتِه  يِف  وَجلَّ  َعزَّ  اهلل  َلَيْدُعو  امْلُْؤِمَن  »إِنَّ  قال: 
َفإَِذا  إىَِل َصْوتِه وُدَعاِئه  إَِجاَبَته َشْوقًا  ُروا  َأخِّ َعزَّ وَجلَّ  اهلل 
ْرُت  َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َقاَل اهلل َعزَّ وَجلَّ َعْبِدي َدَعْوَتنِي َفَأخَّ
ْرُت  إَِجاَبَتَك وَثَواُبَك َكَذا وَكَذا وَدَعْوَتنِي يِف َكَذا وَكَذا َفَأخَّ
مَلْ  َأنَّه  امْلُْؤِمُن  َفَيَتَمنَّى  َقاَل:  وَكَذا،  َكَذا  وَثَواُبَك  إَِجاَبَتَك 
ْنَيا ِمَّا َيَرى ِمْن ُحْسِن الثََّواِب«)1)،  ُيْسَتَجْب َله َدْعَوٌة يِف الدُّ
إىل غري ذلك من األسباب، وقد ورد يف دعاء االفتتاح: 
ولعل الذي أبطأ عني هو خري يل لعلمك بعاقبة األمور، 
 : ومن الروايات الدالة عىل قبول الدعاء، قول النبي
»ما من دعاٍء إال بينه وبني السامء حجاٌب حتى ُيصىّل عىل 
حممد وآل حممد، وإذا فعل ذلك انخرق احلجاب فدخل 

الدعاء، وإذا مل يفعل ذلك مل ُيرفع الدعاء«)2). 
وآل  حممد  عىل  »صّلوا   : املؤمنني  أمري  وقال 
حممد  ذكر  عند  دعاءكم  يقبل  وجّل  عّز  اهلل  فإّن  حممد، 

)1) الكايف للكليني: ج2، ص490.
)2) جامع األخبار: ص71..
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ودعائكم له، وحفظكم إياه «)1)، وقال : »كّل 
دعاٍء حمجوٌب عن السامء حتى يصىّل عىل حممد وآله«)2). 
حتى  السامء  عن  حمجوب  دعاء  »كل  قال:    وعنه 

تصيل عىل حممد وآله«)3).
وعن أيب عبد اهلل الصادق  قال: »إذا دعا أحدكم 
 فإن الصالة عىل النبي ، فليبدأ بالصالة عىل النبي

مقبولة، ومل يكن اهلل ليقبل بعضًا ويرد بعضًا«)4).
3- إهنا توجب استجابة الدعاء:

عن الصادق  قال: »إذا كانت لك إىل اهلل حاجة، 
فابدأ بمسألة الصالة عىل رسوله  ثم سل حاجتك، 
فإن اهلل أكرم من أن ُيسأل حاجتني فيقيض إحدامها ويمنع 

األخرى«)5). 
  اهلل  رسول  أتى  رجال  »إّن  قال:    وعنه 

)1) اخلصال: 157/2.
)2) ثواب األعامل: ص140.

)3) ثواب األعامل للصدوق: ص140.
)4) أمايل، الطويس: ج1، ص175.

)5) هنج البالغة: ج4، ص84.
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فقال  لك،  صاليت  ثلث  جعلت  إين  اهلل  رسول  يا  فقال: 
نصف  جعلت  إين  اهلل!  رسول  يا  له:  فقال  خريًا،  له: 
كل  جعلت  إيّن  فقال:  أفضل،  ذاك  فقال:  لك،  صاليت 
صاليت لك، فقال: إذن يكفيك اهلل عز وجل ما أمّهك من 
أمر دنياك وآخرتك، فقال له رجل: أصلحك اهلل كيف 
يعل صالته؟ فقال : ال يسأل اهلل عّز وجّل إاّل بدأ 

بالصالة عىل حمّمد وآله«)1). 
جتعلوين  »ال   : اهلل  رسول  قال  قال:    وعنه 
كقدح الراكب، فإّن الراكب يمأل قدحه فيرشبه إذا شاء، 

اجعلوين يف أول الدعاء ويف وسطه ويف آخره«)2). 
فيفهم من هذه النقطة والتي قبلها استحباب الصالة 
مواردها،  أشهر  وهو  الدعاء،  عند  حممد  وآل  حممد  عىل 
عند  الصالة  كيفية  إىل  الروايات  بعض  أشارت  وقد 

الدعاء، منها:
ووسطه  الدعاء  أول  يف  وآله  حممد  عىل  الصالة   -
وآخره، كقول النبي : »... اجعلوين يف أول الدعاء 

)1) الوسائل: باب 36 من أبواب الدعاء، ح4.
)2) الوسائل: باب 36 من أبواب الدعاء، ح 7.
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ويف وآخره ويف وسطه«)1). 
 : الصادق  كقول  واملنتهى،  البدء  يف  الصالة   -
»َمن كانت له إىل اهلل عز وجل حاجة فليبدأ بالصالة عىل 
حممد  عىل  بالصالة  خيتم  ثم  حاجته  يسأل  ثم  وآله  حممد 
وآل حممد، فإن اهلل عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفني 

ويدع الوسط«)2). 
 :يف بدء الدعاء فقط، كام تقدم من قول الصادق -
»إذا كانت لك إىل اهلل حاجة، فابدأ بمسألة الصالة عىل 
رسوله  ثم سل حاجتك، فإن اهلل أكرم من أن ُيسأل 

حاجتني فيقيض إحدامها ويمنع األخرى«)3). 
الداعي،  والظاهر أهنا ثالث مراتب هلا بحسب حال 

فأعالها مرتبًة األوىل وأدناها األخرية، واهلل العامل.
4- إهنا من أفضل األعامل:

الصالة عىل حمّمد وآل حمّمد أفضل األعامل باعتبارها 
 ، املعصومني  وآله    اهلل  برسول  الصلة  متّثل 

)1) الكايف للكليني: ج2، ص492.
)2) الكايف للكليني: ج2، ص494، ح16.

)3) هنج البالغة: ج4، ص84.
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أن  مالحظة  مع  خصوصًا    هلم  الوالء  وتعّمق 
بّد أن  اللفظ واملعنى ال  التحريف الذي حصل فيها من 
حمّمد  فضل  ليظهر  عليها  والدوام  هبا،  باإلجهار  يواجه 

وآل حمّمد صلوات اهلل عليهم.
النائم عمي محزة  يرى  ما  »رأيت يف   : النبي  قال 
بن عبد املطلب وأخي جعفر بن أيب طالب، وبني يدهيام 
طبٌق من نبٍق فأكال ساعًة، فتحّول النبق عنبًا فأكال ساعًة، 
منهام،  فدنوت  ساعًة،  فأكال  رطبًا  هلام  العنب  فتحّول 
قاال:  أفضل؟..  وجدمتا  األعامل  أي  أنتام  بأيب  وقلت: 
األعامل:  أفضل  وجدنا   ..! واألمهات  باآلباء  فديناك 
الصالة عليك، وسقي املاء، وحّب عيل بن أيب طالب«)1). 
 : وعن عبد السالم بن نعيم قال: قلت للصادق
إال  الدعاء  من  يشٌء  حيرضين  فلم  البيت  دخلت  »إين 
الصالة عىل النبي ، فقال : مل خيرج أحٌد بأفضل 

ما خرجت«)2). 
 ،وعن محاد بن عثامن أنه سأل أبا عبد اهلل الصادق

)1) دعوات الراوندي: ص33.
)2) ثواب األعامل: ص140.
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قال: أخربنا عن أفضل األعامل فقال: »الصالة عىل حمّمد 
وآل حمّمد مائة مّرة بعد العرص وما زدت فهو أفضل«)1). 

5- إهنا توجب قضاء احلوائج:
عن رسول اهلل : »من عرست عليه حاجة فليكثر 
وتكثر  والغموم،  اهلموم  تكشف  فإهنا  عيّل  بالصالة 

األرزاق، وتقيض احلوائج«)2). 
وعنه : »من صىّل عىل حمّمد وآل حمّمد مرة قىض 

اهلل له مائة حاجة«)3). 
وعن أيب املغرية قال: سمعت أبا احلسن  يقول: 
أن  قبل  املغرب  وصالة  الصبح  صالة  دبر  يف  قال  »من 
يثني رجليه أو يكلم أحدًا إن اهلل ومالئكته يصلون عىل 
النبي يا أهيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليام، اللهم 
صل عىل حممد وذريته قىض اهلل له مائة حاجة سبعني يف 

الدنيا، وثالثني يف اآلخرة......اخلرب«)4). 

)1) املحاسن للربقي: ج1، ص59، ح96.
)2) ثواب األعامل وعقاهبا: ص45، وإحقاق احلق: ج9، ص628.

)3) ثواب األعامل وعقاهبا: ص50.
)4) ثواب األعامل: 141.



40

6- إهنا تذهب بالنفاق:
جاء يف الروايات الرشيفة احلّث عىل إخفات الصوت 
لئاّل  والصدقة،  كالدعاء،  املستحبة  العبادات  بعض  يف 
األجر،  يقّل  وبالتايل  والعجب،  بالرياء  اإلنسان  ُيصاب 
العبادات  »أعظم   : اهلل  رسول  فعن  ينعدم،  مل  إن 
أجرًا أخفاها«)1)، نعم يستثنى من ذلك بعض العبادات 
التي فّضل اإلسالم أن يكون أداؤها مجاعيًا مثل »صالة 
املؤمنني،  بني  واأللفة  االجتامع  من  فيها  ملا  اجلامعة« 
أفضل  إىل اإلسالم وإىل  الدعوة  يمّثله من  ملا  و»األذان« 
  الصادق  اإلمام  فعن  األعامل،  وخري  الطاعات 
يأجرك  اهلل  فإن  صوتك،  تفني  فال  أّذنت  »إذا  قال:  أنه 
وآل  حممد  عىل  الصالة  وهكذا  فيه«)2)،  صوتك  قدر 
 : اهلل  الصوت هبا، فعن رسول  حمّمد يستحب رفع 
»ارفعوا أصواتكم بالصالة عيّل فإهنا تذهب بالنفاق«)3)، 

)1) بحار األنوار: ج70، ص 251.
)2) ميزان احلكمة: ج3، ص266.

)3) الوسائل: باب39 من أبواب الصالة عىل حمّمد وآل حممد، ح1، ثواب األعامل: ص14
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فال بّد للمسلم من اجلهر واإلعالن يف كل زمان ومكان 
غريه،  أو  األذان  يف  سواء  حمّمد  وآل  حممد  عىل  بالصالة 

ليعلو ذكرهم، وينشأ عليه الصغري، وهيرم فيه الكبري.
ولرفع الصوت خصوصية يف إذهاب النفاق، ألّن فيه 
اإلعالن عن احلّب للنبّي اخلاتم ، وإشاعة حّب اهلل 
من  خيشى  فإنه  املنافق،  يفعله  ال  اليشء  وهذا  له،  تعاىل 

شياع ذكر النبي  بني الناس.
يصيّل  السامع  يعل  الصوت  رفع  فإّن  ذلك:  وبعد 
أن  روي  ما  نظري  والثواب،  األجر  بذلك  فيكثر  أيضًا 
طعامك  استوفيت  »إذا  لكميل:  قال    عليًا  اإلمام 
ليحمده  ما رزقك وارفع بذلك صوتك،  فامحد اهلل عىل 

سواك فيعظم بذلك أجرك«)1). 
7- إهنا توجب حمبة اهلل تعاىل:

تعاىل  اهلل  اّتذ  »إنام   : اهلادي  عيل  اإلمام  عن 

)1) دار السالم: ج2، ص33. النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين، 
ص:132
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إبراهيم خلياًل لكثرة صالته عىل حمّمد وأهل بيته«)1). 
:8- إهنا تورث رؤية النبي

وقد ُحكي أّن املداومة عىل هذه الصلوات تورث رؤية 
النبي  وهي: »اللهّم صّل عىل حمّمد وآله وسّلم كام 

حتّب وترىض«)2). 
9- إهنا تورث رؤية املوتى يف املنام:

بن  حمّمد  اإلمام  إىل  رجل  جاء  قال:  هاشم  أيب  عن 
عيل اجلواد  وقال: يا بن رسول اهلل إّن أيب قد مات 
وكان له مال ولست أقف عىل ماله، ويل عيال كثري وأنا 
العشاء  صّليت  إذا   : فقال  فأغثني،  مواليكم  من 
يف  يأتيك  أباك  فإّن  حمّمد،  وآل  حمّمد  عىل  فصّل  اآلخرة 
النوم وخيربك بأمر املال، ففعل الرجل ذلك، فرأى أباه يف 
النوم فقال: يا بنّي مايل يف موضع كذا فخذه وامض إىل 
ابن رسول اهلل  وأخربه إين دللتك عىل املال، فذهب  
الرجل وأخذ املال وأخرب اإلمام  بأمر املال، فقال: 

)1) وسائل الشيعة: باب34 من أبواب الذكر، ح9.
)2) دار السالم: ج3، ص16.
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احلمد هللّ الذي أكرمك واصطفاك«)1). 
10- إهنا توجب اخلروج من الظلامت إىل النور:

 : اهلل  عبد  أبو  قال  قال:  فّروخ  بن  إسحاق  عن 
حمّمد  وآل  حمّمد  عىل  صىّل  من  فّروخ  بن  إسحاق  »يا 
ألفا، أما تسمع قول اهلل  عرشا، صىّل اهلل عليه ومالئكته 
ِذي ُيَصيلِّ َعَلْيُكْم وَمالِئَكُتُه لُِيْخِرَجُكْم ِمَن  تعاىل: ُهَو الَّ

 .(3(»(2(الظُُّلامِت إىَِل النُّوِر وكاَن بِامْلُْؤِمننَِي َرِحياًم
ومفاد هذا احلديث أن للمصيّل عىل النبي وآله فضاًل 
كثريًا، حيث يصيّل عليه رّب العاملني ومالئكته ومن يصيّل 
النور،  إىل  الظلامت  من  خيرجه  فإّنه  العاملني  رّب  عليه 
واألخالق  األفكار  من  تكون  فتارة  متعددة  والظلامت 
فإن كل  واملعايص،  الذنوب  الرديئة، وأخرى من ظلمة 

ذنب يصدر من العبد يسّود أعامله وقلبه.
وأّما النور فهو واحد، واملراد به: »نور اهلداية والطاعة 

)1) دار السالم: ج1، ص338.
)2) سورة األحزاب: 43.

)3) وسائل الشيعة: باب40 من أبواب الصالة عىل حمّمد وآل حمّمد، ح1
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كثرية شدة وضعفًا  مراتب  للنور  نعم  واإليامن واحلق«، 
تتلف باختالف أحوال العباد.

اّتباع  عىل  يتوقف  النور،  إىل  الظلامت  من  واخلروج 
َا  َأهيُّ يا  تعاىل:  قال   ، حمّمد  آلل  والوالء  اإلسالم 
ِمْن  ِكْفَلنْيِ  ُيْؤتُِكْم  بَِرُسولِِه  وآِمنُوا  اهللَ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ
يتوقف  كذلك   ،(1(بِِه مَتُْشوَن  ُنورًا  َلُكْم  وَيَْعْل  َرمْحَتِِه، 
عىل اتباع القرآن الكريم والعمل بآياته، قال تعاىل: ُهَو 
ُل َعىل  َعْبِدِه آياٍت َبيِّناٍت لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلامِت  ِذي ُينَزِّ الَّ

.(2(إىَِل النُّوِر
الذنوب  التام، يتوقف عىل ترك  النور  واحلصول عىل 
الواجبات  من  الطاعات  وفعل  للقلوب،  امللّوثة 
والصالة  القرآن،  وقراءة  الليل  كصالة  واملستحبات، 
»أكثروا   : النبي حممد  عىل حمّمد وآل حممد)3)، فعن 
عىل  ونور  القرب،  يف  نور  عيّل  الصالة  فإّن  عيّل،  الصالة 

)1) سورة احلديد: 28.
)2) سورة احلديد: 9.

)3) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص12.
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الرصاط، ونور يف اجلنة«)1). 
يوم  الرصاط  عىل  نور  عيّل  »للمصيّل   : وعنه 
القيامة، وَمن كان عىل الرصاط من أهل النور مل يكن من 

أهل النار«)2). 
ويف الرواية عن النبي : »من صىّل عيّل مّرة خلق 
وعىل  نورًا،  يمينه  وعىل  نورًا  رأسه  عىل  القيامة  يوم  اهلل 
مجيع  ويف  نورًا،  حتته  ومن  نورًا،  فوقه  ومن  نورًا،  شامله 

أعضائه نورًا«)3). 
وعنه : »الصالة عيّل نور عىل الرصاط، ومن كان 

له عىل الرصاط من النور، مل يكن من أهل النار«)4). 
11- إهنا توجب صالة اهلل ومالئكته:

عن أيب عبد اهلل  قال: قال رسول اهلل : »من 
صىل عيّل صىل اهلل عليه ومالئكته، فمن شاء فلُيِقّل ومن 

)1) ثواب األعامل وعقاهبا: ص47.

)2) ثواب األعامل وعقاهبا: ص45.
)3) املستدرك: باب31 من أبواب الذكر، ح20.
)4) املستدرك: باب31 من أبواب الذكر، ح21.
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شاء فلُيكثر«)1). 
وعن إسحاق بن فروخ قال: قال أبو عبد اهلل  »يا 
إسحاق بن فروخ من صىل عىل حممد وآله عرشًا، صىل 

اهلل عليه ومالئكته ألفًا«)2). 
12- إهنا توجب تذكر النايس:

َمن   يف جواب  بن عيل  اإلمام احلسن  روي عن 
سأله عن الرجل: كيف يذكر وينسى؟ فقال : »إن 
، وعىل احلُقِّ طبق، فإن صىّل الرجل  قلب الرجل يف ُحقٍّ
عند ذلك عىل حممد وآل حممد صالة تامة انكشف ذلك 
الطبق عن ذلك احلُق فأضاء القلب، وذكر الرجل ما كان 
نيس، وإن هو مل ُيصلِّ عىل حممد وآل حممد أو نقص من 
الصالة عليهم، انطبق ذلك الطبق عىل ذلك احلُق فأظلم 

القلب، ونيس الرجل ما كان ذكره«)3). 
13- إهنا إجابة للدعاء وزكاة لألعامل:

 : اهلل  رسول  »قال  قال:    الصادق  عن 

)1) الكايف: ج2، ص357، ح7.
)2) وسائل الشيعة: باب40 من أبواب الصالة عىل حمّمد وآل حمّمد، ح1.

)3) عيون األخبار: ج1، ص66.
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صالتكم َعيلَّ إجابة لدعائكم وزكاة ألعاملكم«)1).
14- إهنا أرشف األعامل:

أرشف  »إن   :العسكري اإلمام  تفسري  يف  ورد 
أعامل املؤمنني يف مراتبهم التي قد رتبوا فيها من الثرى إىل 
العرش الصالة عىل حممد وآله الطيبني صىل اهلل عليهم، 
واللعن  املتقني،  لشيعتهم  ورضوانه  اهلل  رمحة  واستدعاء 

للمتابعني ألعدائهم املجاهرين املنافقني«)2). 
15- إهنا تفتح أبواب العافية:

عن النبي : »من صىّل عيّل مرة، فتح اهلل عليه بابًا 
من العافية«)3). 

والعافية هي الصحة والسالمة من اآلفات واألمراض 
الروحية واجلسدية، واألمراض الروحية _ كالكفر والنفاق 
والفسق والفساد _ أشّد فتكًا ورضرًا عىل سعادة اإلنسان 
 املعصومون  كان  لذا  اجلسدية)4)،  األمراض   من 

)1) أمايل، الطويس: ج1، ص219.
)2) تفسري اإلمام العسكري:  ص271.

)3) املستدرك: باب31 من أبواب الذكر، ح11.
)4) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص178
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رسول  فعن  والدنيا،  الدين  يف  العافية  اهلل  من  يطلبون 
يسأل  أن  من  إليه  أحّب  شيئًا  اهلل  سئل  »ما   : اهلل 
العافية«)1)، ويف خطبة لإلمام عيل : »ونسأله املعافاة 

يف األديان، كام نسأله املعافاة يف األبدان«)2). 
إذا البّد للمريض _ روحيًا وجسديًا _ أن يطلب من اهلل 
، تعاىل العافية من بالئه كام مّر من أقوال املعصومني 
الصالة عىل حمّمد  العافية هي  التي تورث  األدعية  ومن 
بأطباء  يتصل  فإنه  ذكرهم  إذا  املريض  فإّن  حمّمد،  وآل 
األرواح واألجساد متوساًلًًًًًًًًًًًًًًًًًً هبم ومستشفعًا إىل اهلل تعاىل 
النعم  وأبواب  الرمحة  معدن  إىل  وصل  وإذا  يشفى،  كي 
فقد فتح اهلل له بابًا من العافية كام يف احلديث الرشيف)3). 

: 16- إهنا توجب رّد السالم من قبل النبي
  اهلل  رسول  سمعت  قال:  يارس  بن  عاّمر  عن    
اخلالئق  أسامء  املالئكة،  من  ملكا  أعطى  اهلل  »إن  يقول: 

)1) ميزان احلكمة: ج6، ص383.
)2) هنج البالغة: اخلطبة 99.

)3) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص179.
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كّلهم وأسامء آبائهم فهو قائم عىل قربي إذا مّت إىل يوم 
حمّمد  يا  قال:  إاّل  صالة  عيّل  يصيّل  أحٌد  فليس  القيامة، 
صىّل عليك فالن بن فالن بكذا وكذا، وإن ريّب كفل يل 

أن يصيّل عىل ذلك العبد بكل واحدة عرشا«)1). 
قال:    اهلل  عبد  أيب  عن  مراون،  بن  حممد  وعن 
»وّكل اهلل بقرب النبي  ملكا يقال له: ظهليل، إذا صىّل 
عليه أحدكم وسّلم عليه قال له: يا رسول اهلل فالن سّلم 
عليك وصىّل عليك، قال: فريّد النبي  بالسالم«)2)، 
وأّي فوز أعظم من رّد السالم من رسول اهلل ؟! فإنه 
يعني السالمة من العيوب والذنوب، والسالمة من كل 
القرب،  ويف  املوت،  عند  اإلنسان  تصيب  ووحشة  خوف 
وعند احلساب، والسؤال يوم الفزع األكرب، وهذه الرواية 
وأمثاهلا تدّل عىل سامع املّيت لكالم احلّي، وعىل ارتباط 
النبي  بأرواح  فكيف  الدنيا  أهل  مع  الطاهرة  األرواح 
وبني  بيننا  حالت  الظلامنية  احلجب  لكن   ، واألئمة 

)1) مستدرك الوسائل: باب11 من أبواب الذكر، ح 5.
)2) مجال األسبوع: ص160.
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أنفسهم  ولطهارة  الناس  بعض  فإّن  لذا  كالمهم،  سامع 
ففي  القرب،  صاحب  من  اإلجابة  يسمعوا  أن  استطاعوا 
مواهب الرمحن نقاًل عن احلافظ ابن عساكر: )أّن أعرابياً 
جاء إىل قرب النبي  وحثا من ترابه عىل رأسه وخاطبه 
َظَلُموا  إِْذ  ُْم  َأهنَّ وَلْو  عليك:  اهلل  أنزل  فيام  وكان  وقال: 
ُسوُل  الرَّ هَلُُم  َواْسَتْغَفَر  اهللَ  َفاْسَتْغَفُروا  جاُؤَك  َأْنُفَسُهْم 
ابًا َرِحياًم، وقد ظلمت وجئتك تستغفر يل،  َلَوَجُدوا اهللَ َتوَّ
فنودي من القرب قد غفر لك، وكان هذا بمحرض من عيل 

.(1(( أمري املؤمنني
17- إهنا تطرد شياطني اجلن واإلنس:

اجلن،  شيطان  اثنان:  الشيطان  »إن   : النبي  عن 
ويبعد بال حول وال قوة إاّل باهلل العيل العظيم، وشيطان 

اإلنس ويبعد بالصالة عىل النبي وآله«)2). 
عدّو  وال   ...«  : العسكري  اإلمام  تفسري  ويف 
ويدفعه  به  هيتف  ومردته،  إبليس  من  أعدى  حياربه 

)1) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص151.
)2) املستدرك: باب 31 من أبواب الذكر، ح41.
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عليهم  اهلل  صىّل  الطيبني  حممد  وآل  حممد  عىل  بالصالة 
أمجعني«)1). 

: »تعّوذوا باهلل من  :  قال رسول اهلل  وقال 
اهلل، وتعّوذوا  أعاذه  باهلل  تعّوذ  َمن  فإن  الرجيم  الشيطان 
من مهزاته ونفخاته ونفثاته، أتدرون ما هي؟ أما مهزاته: 
يا  قالوا:  البيت،  أهل  بغضنا  من  قلوبكم  يف  يلقيه  فام 
رسول اهلل وكيف نبغضكم بعد ما عرفنا حملكم من اهلل 

ومنزلتكم؟ قال: أن تبغضوا أولياءنا وحتبوا أعداءنا.
قيل: يا رسول اهلل وما نفخاهتم؟ قال: هي ما ينفخون 
هالكه  عىل  حيملونه  الذي  اإلنسان  يف  الغضب  عند  به 
بام  الغضب  حال  غري  يف  ينفخون  وقد  ودنياه،  دينه  يف 
هيلكون به، أتدرون ما أشد ما ينفخون؟ وهو ما ينفخون 
بأن يومهوا أن أحدًا من هذه األمة فاضل علينا أو عدل 
شيئًا  أن  أحدكم  يرى  فإنه  نفثاته:  وأما  البيت،  أهل  لنا 
بعد القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيت ومن الصالة 

)1) املستدرك: باب 31 من أبواب الذكر، ح37.
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علينا«)1).
18- إهنا تزيل الفقر وتورث الغنى: 

روي أن فقريًا شكا النبي  من شدة الفقر فقال له: 
»إن أردت أن يغنيك اهلل فصل عىلَّ وعىل آيل«)2). 

19- كتابة الصالة عىل حممد وآل حممد:
»من صىّل عيّل يف كتاب مل تزل   : عن رسول اهلل 
الكتاب«)3)،  ذلك  يف  اسمي  دام  ما  عليه  تصيّل  املالئكة 
ذكر  بعد  الرصيح  بلفظها  الصالة  تكتب  أن  واألفضل 
حيث  املتعارف  هو  كام  الرمز  بلفظ  ال  املبارك،  اسمه 

يكتب البعض "ص" طلبًا لالختصار.
اإلسالمية  املقّدسات  احرتام  ونقاًل  عقاًل  يب  تنبيه: 
األنبياء  من  تعاىل،  اهلل  كأولياء  تعاىل  اهلل  إىل  تنسب  التي 
واألوصياء، وُكتب اهلل تعاىل، وبيوت اهلل، وكذا ما 
ومراقدهم  أرضحتهم،  من    املعصومني  إىل  ينسب 
من  بّد  وال   ،... إليهم  املنسوبة  واألحاديث  املرشفة، 

)1) بحار األنوار: ج60، ص40، ح29.
)2) آللئ األخبار للتويرسكاين: ج3، ص436.

)3) ثواب األعامل وعقاهبا: ص50.
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سامعها  أو  أسامئهم،  ذكر  عند  واالحرتام  األدب  رعاية 
تأسّيًا بام كان يعمله أهل البيت ، كعمل اإلمام جعفر 
، األعظم  الرسول  اسم  سامع  عند     الصادق 
املالكي( قال: »كنت  املذهب  فعن أنس بن مالك )إمام 
أدخل عىل الصادق جعفر بن حممد  ... وكان كثري 
قال:  إذا  وكان  الفوائد،  كثري  املجالسة،  طّيب  احلديث، 
حتى  أخرى  واصفّر  مرة  اخرّض    اهلل  رسول  قال 

ينكره من يعرفه«)1). 
يقول الشيخ عباس القمي )قّدس اهلل نفسه الزكية(: تأّمل 
 وتعظيمه لرسول اهلل  جيدًا يف حال الصادق 
تتغرّي  كيف  الرشيف  اسمه  وذكر  حديثًا  عنه  نقل  فإذا 
هذا،  فتذكر  منه،  وبضعة    النبي  ابن  أنه  مع  حاله، 
واالحرتام،  التعظيم  بمنتهى  ذكرته  إذا  اسمه  واذكر 
مكان  يف  اسمه  كتبت  وإذا  اسمه،  ذكر  عند  عليه  وصّل 
تكتف  وال  إشارة،  أو  رمز  دون  عليه  الصلوات  فاكتب 
كبعض املحرومني من السعادة بلفظ "ص" أو "صلعم" 
إّياك أن تذكر اسمه أو تكتبه دون وضوء  ونحومها، بل 
وآله  حممد  عىل  الصالة  فضل  يف  املبني  النور  ص165.  ج2،  اآلمال:  منتهى   (1(

الطاهرين، ص:210.



54

عىل  املعذرة  تسأله  أن  هذا  كل  مع  وعليك  وطهارة، 
تقصريك يف واجبك نحوه)1).  

فضل الصالة على محمد وآل محمد في اآلخرة:
1- إهنا تثقل امليزان:

  إن موقف امليزان من أصعب العقبات التي يمّر هبا 
اإلنسان يف عامل اآلخرة فكل إنسان مشغول بنفسه كام يف 
 ،(2(َفال َأْنساَب َبْينَُهْم َيْوَمِئٍذ َوال َيَتساَءُلوَن :قوله تعاىل
فإذا وزنت أعامل اإلنسان يوم القيامة ورجحت حسناته 
ا َمْن َثُقَلْت َمواِزينُُه  عىل سيئاته فقد فاز، قال تعاىل: َفَأمَّ
ُه  َفُأمُّ َمواِزينُُه  ْت  َخفَّ َمْن  ا  َوَأمَّ راِضَيٍة  ِعيَشٍة  يِف  َفُهَو 
حيتاج  املهيب  الرهيب  املوقف  هذا  ففي   ،(3(هاِوَيٌة
اخلرسان  من  ينجيه  الذي  الصالح  العمل  إىل  اإلنسان 
بخفة امليزان، وقد ورد يف الروايات أن شهادة »أن ال إله 
إاّل اهلل وأّن حممدًا رسول اهلل« ُتثقل ميزانًا توضعان فيه، 

)1) منتهى اآلمال: ج2، ص165.
)2) سورة املؤمنون: 101.

)3) سورة القارعة: 9.
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وأّن »التسبيح« نصف امليزان، و»احلمد هللّ« يمأل امليزان، 
و»اهلل أكرب« يمأل ما بني السموات واألرض)1). 

وآل  حممد  عىل  »الصالة  امليزان  ثقل  يوجب  وما 
امليزان  »أنا عند   : حممد«، فقد روي عن رسول اهلل 
يوم القيامة فَمن ثقلت سيئاته  عىل حسناته جئت بالصالة 

عيّل حتى أثّقل هبا حسناته«)2). 
املبارك:  رمضان  شهر  استقبال  خطبة  يف    وعنه 
تّف  يوم  ميزانه  َثُقل  َعيّل  الصالة  من  فيه  أكثر  »ومن 

املوازين«)3). 
2- إهنا أثقل ما يف امليزان:

بل ورد عنهم  أهنا أثقل ما يف امليزان، فعن أحدمها 
أثقل من  امليزان يشء  »ما يف   :( أو الصادق  )الباقر 
الصالة عىل حممد وآل حممد، وإن الرجل لتوضع أعامله 
يف امليزان فتميل به فُيخرج الصالة عليه فيضعها يف ميزانه 

)1) نور الثقلني: ج5، ص660.
)2) وسائل الشيعة: باب34 من أبواب الذكر، ح11.

)3) عيون أخبار الرضا  للشيخ الصدوق: ج2، ص265.
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فرتجح«)1).
ويف اخلرب: »أنه يؤتى برجل إىل النار يوم القيامة فيقول: 
إشفع يل، فيقول النبي  رّدوه إىل امليزان فريّدونه إليه 
فيضع شيئًا كالنمل يف ميزانه وهو الصالة عىل حمّمد وآله 

فريجح ميزانه وينادى قد سعد فالن«)2). 
3- إهنا كّفارة للذنوب:

عن  والعفو  الذنوب  حمو  هو:  الذنوب،  تكفري   
املؤمنني  عباده  عىل  تعاىل  اهلل  من  تفّضل  وهو  السيئات، 
يا  تعاىل:  قال   تعاىل،  اهلل  ييأسوا من رمحة  العصاة كيال 
ْر َعنُْكْم  ِذيَن آَمنُوا إِْن َتتَُّقوا اهللََّ َيَْعْل َلُكْم ُفْرقانًا َوُيَكفِّ َا الَّ َأهيُّ
َسيِّئاتُِكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللَُّ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظِيِم)3)، ومن 
ولعّل  حمّمد،  وآل  حمّمد  عىل  الصالة  التكفري  موجبات 
  الرّس يف أهنا كّفارة للذنوب كوهنا من اهلدايا للنبّي
والتي تستوجب عطف النبي  عىل املصيّل عليه، وهو 

)1) الكايف: ج2، ص358، ح15.
)2) املستدرك: باب 31 من أبواب الذكر، ح30.

)3) سورة األنفال: 29.
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صاحب الشفاعة الكربى الذي يشفع ملحّبيه وذاكريه)1)، 
بل هي من أعظم الذكر كام تقدم فتوجب القرب من اهلل 
الذنوب وتكفريها، وكام  تستوجبه من غفران  بام  تعاىل، 
عن  االبتعاد  عىل  اإلنسان  تعني  فإهنا  الذنوب  تكّفر  أهنا 
كالصالة  وجه،  أكمل  عىل  املصيّل  هبا  جاء  إذا  الذنوب 
اليومية فإهنا تنهى عن الفحشاء واملنكر إذا أقامها املصيّل 

عىل أكمل وجه.
فعن رسول اهلل : »من صىّل عيّل يف الصباح عرشا 

حميت عنه ذنوب أربعني سنة«)2). 
»من صىّل عيّل كل يوم ثالث مّرات ويف   : وعنه 
كل ليلة ثالث مّرات، حّبًا يل وشوقًا إيّل كان حّقًا عىل اهلل 

عّز وجّل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم«)3). 
استأنف  واحتسابًا  إيامنًا  عيّل  صىّل  »من   : وعنه 

العمل«)4). 
)1) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص127.

)2) ثواب األعامل وعقاهبا: ص45.
)3) منازل اآلخرة: ص114.

)4) لئايل األخبار: ج3، ص434.
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وعن اإلمام عيل : »الصالة عىل النبي  أحمق 
للخطايا من املاء للنار«)1).

وقال الرضا : »َمن مل يقدر عىل ما يكّفر به ذنوبه، 
الذنوب  هتدم  فإهنا  وآله،  حممد  عىل  الصالة  من  فلُيكثر 

هدمًا«)2). 
4- إهنا تقي حرَّ جهنم:

عن أيب عبد اهلل  قال: »أال أعلمك شيئًا يقي اهلل 
به وجهك من حّر جهنم؟ قال: قلت: بىل، قال: قل بعد 
الفجر: اللهم صل عىل حممد وآل حممد مائة مرة يقي اهلل 

به وجهك من حّر جهنم«)3). 
5- إهنا من موجبات الشفاعة:

قال النبي  يف الوصية: »يا عيل من صىّل َعيّل كل 
أهل  من  كان  ولو  شفاعتي،  له  وجبت  ليلة  كل  أو  يوم 

الكبائر«)4).  
)1) ثواب األعامل وعقاهبا: ص47.

)2) األمايل، الشيخ الصدوق: ص131.
)3) ثواب األعامل: ص140.
)4) جامع األخبار: ص 69.
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  عن آبائه عن رسول اهلل  وعن اإلمام الباقر
قال: »من أراد التوسل إيّل، وأن يكون له عندي يد أشفع 
له هبا يوم القيامة، فليصل عىل أهل بيتي ويدخل الرسور 

عليهم«)1). 
6- إهنا توجب أجر الشهداء:

قال النبي : »من قال: اللهم صل عىل حممد وآل 
اثنني وسبعني شهيدا، وخرج من  حممد، أعطاه اهلل أجر 

ذنوبه كيوم ولدته أمه«)2). 
: 7- إهنا توجب القرب من رسول اهلل

قال رسول اهلل : »إّن أوىل الناس يب أكثرهم عيّل 
ومعنى  فصل،  غري  من  القريب  هو  والويل:  صالة«)3)، 
احلديث: إّن أقرب الناس إيّل أكثرهم صالة عيّل، ويؤيده 
كل  يف  القيامة  يوم  مني  أقربكم  »إّن   : عنه  ورد  ما 

موطن أكثركم عيّل صالة يف دار الدنيا«)4).
)1) األمايل، الشيخ الطويس: ص424، ح5.

)2) جامع األخبار: ص70.
)3) ثواب األعامل وعقاهبا: ص44.

)4) لئايل األخبار: ج8 ص429.
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8- إهنا ال ُيىص ثواهبا:
إىل  وصلت  »عندما  قال:  أنه    النبي  عن  روي 
السامء ليلة املعراج رأيت ملكا له ألف يد يف كل يد ألف 
من  جربئيل:  فسألت  والعّد،  ًباحلساب  مشغوال  أصبع 
امللك  قال جربئيل: هذا  وماذا حيسب؟  امللك؟  هو هذا 
موكل بقطرات املطر حييص كم قطرة تنزل من السامء إىل 

األرض.
املطر  من  قطرة  كم  تعلم  أنت  امللك:  لذلك  فقلت 

نزلت من السامء إىل األرض مذ خلق اهلل الدنيا؟
إين  اخللق  إىل  باحلق  بعثك  والذي  اهلل  يا رسول  قال: 
ألعلم باإلضافة إىل ما ذكرت كم قطرة نزلت يف الصحراء 
وكم قطرة نزلت يف املعمورة وكم قطرة يف البساتني وكم 

قطرة يف األرض املاحلة وكم قطرة يف املقابر.
: فعجبت من حفظه وتذكره يف  اهلل  قال رسول 

حسابه.
وتذكري  هذا  حفظي  مع  وإين  اهلل  رسول  يا  قال: 
وأيدّي وأصابعي لعاجز عن حساب يشء واحد. قلت: 
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ما هو؟
فيذكر  مكان  يف  يتمعون  أّمتك  من  قوم  قال: 
أستطيع إحصاء  فإيّن ال  فيصّلون عليك  أمامهم  اسمك 

ثواهبم«)1). 
9- إهنا ُتعني عىل أهوال اآلخرة:

»ومن صىّل عيّل ألف مّرة حّرم   : عن رسول اهلل 
اهلل جسده عىل النار، وثّبته بالقول الثابت يف احلياة الدنيا 
ويف اآلخرة، وعند املسألة، وأدخله  اجلنة، وجاءت صالته 
عيّل هلا نور يوم القيامة عىل الرصاط مسرية مخسامئة عام، 
قّل  اجلنة  يف  قرصًا  عيّل  صاّلها  صالة  بكل  اهلل  وأعطاه 

ذلك أو كثر«)2). 
10- ُيبرش صاحبها باجلنة قبل موته:

قبل  باجلنة  برّش  مّرة  ألف  »من صىّل عيّل   : وعنه 
موته«)3). 

)1) منازل اآلخرة: ص116.
)2) مجال األسبوع: ص29.

)3) ثواب األعامل وعقاهبا: ص46.
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11- يعرفهم النبي  عند احلوض:
وعنه : »لريدّن عيّل احلوض يوم القيامة أقوام ما 

أعرفهم إاّل بكثرة الصالة عيّل«)1). 
مراتب الصالة على محمد وآل محمد، وثواب كل مرتبة:
روي عن رسول اهلل  أنه قال: »من صىّل عيّل من 
عنه  وحميت  حسنات،  عرش  له  كتبت  واحدة  مرة  أمتي 

عرش سيئات«)2). 
»َمن صىّل َعيّل مرة صىل اهلل عليه عرشًا،   : وقال 
وَمن صىّل َعيّل عرشًا صىّل اهلل عليه مائة مرة، وَمن صىّل 
َعيّل مائة مرة صىّل اهلل عليه ألف مرة، وَمن صىّل َعيّل ألف 

مرة ال يعذبه اهلل يف النار أبدًا«)3). 
وقال : َمن صىل عيّل يف يوم مائة مرة قىض اهلل له 

مائة حاجة: سبعني منها آلخرته وثالثني منها لدنياه)4). 
عىّل  صىلَّ  »من  قال:   أّنه    النبّي  عن  أنس  وعن 

)1) ثواب األعامل وعقاهبا: ص45.

)2) ثواب األعامل وعقاهبا: ص45.
)3) جامع األخبار: ص69.

)4) كنز العامل للمتقي اهلندي: ج1، ص505، رقم 2232.
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ألف مّرة مل يمت حّتى يبرّش باجلنّة«)1). 
»َمن صىل عيّل حني يصبح عرشًا وحني   : وقال 

يميس عرشًا، أدركته شفاعتي يوم القيامة«)2). 
وقال : »إن أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم عيّل 

صالة«)3). 
رسول  »قال  قال:   ، الصادق  اهلل  عبد  أيب  وعن 
اهلل: ذات يوم لعيل : أال أبرشك؟ فقال: بىل بأيب 
أنت وأمي، فإنك مل تزل مبرشًا بكل خري، فقال: أخربين 
الذي  وما   : عيل  له  فقال  بالعجب،  آنفًا  جربئيل 
أخربك يا رسول اهلل؟ قال: أخربين أن الرجل من أمتي إذا 
صىل عيل وأتبع بالصالة عىل أهل بيتي، فتحت له أبواب 
كان  وإن  صالة،  سبعني  املالئكة  عليه  وصلت  السامء 
مذنبًا خطاء، ثم تتحات عنه الذنوب كام يتحات الورق 
عبدي  يا  لبيك  وتعاىل:  تبارك  اهلل  ويقول  الشجر،  من 

)1) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ج5، ص216.
)2) فردوس األخبار: ج4، ص61، ح5680.

)3) جامع األخبار: ص69.
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وسعديك، ويقول اهلل ملالئكته: يا مالئكتي، أنتم تصلون 
عليه سبعني صالة، وأنا أصيل عليه سبعامئة صالة«)1). 

   النبي  ُذكر  »إذا  قال:    ، اهلل  عبد  أيب  وعن 
صالة  النبي  عىل  صىل  َمن  فإنه  عليه،  الصالة  فأكثروا 
من  صف  ألف  يف  صالة  ألف  عليه  اهلل  صىل  واحدة 
العبد  عىل  صىل  إال  اهلل  خلقه  ما  يشء  يبق  ومل  املالئكة، 
فهو  هذا  يف  يرغب  مل  فمن  مالئكته،  وصالة  اهلل  لصالة 

جاهل مغرور قد برئ اهلل منه ورسوله وأهل بيته«)2). 
بأّن من  املرّصحة  الرواية  بني  التوفيق  يقال: كيف  قد 
صىّل عىل حمّمد وآل حمّمد مرة، صىل اهلل عليه عرشًا، وبني 
واألخرى  سبعامئة،  عليه  اهلل  صىل  تقول:  التي  الرواية 

التي تقول: مرة ألفا؟
اجلواب:

  األئمة  أن  االعتبار  بعني  األخذ  من  بّد  ال 
واستيعاهبم  عقوهلم  قدر  عىل  الناس  مع  يتكلمون 

)1) األمايل للشيخ الصدوق: ص676، ح916.
)2) الكايف: ج2، ص357، ح6.
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للمعارف والعلوم، فيلقون إىل بعضهم مراتب من املعاين 
تتلف عن امللقاة إىل غريهم، فـ»إّن هذه القلوب أوعية 
ال  مستصعب  صعب  حديثنا  و»إن  أوعاها«)1)،  فخريها 
امتحن  مؤمن  أو  مرسل  نبي  أو  مقرب  ملك  إال  حيتمله 
اهلل قلبه باإليامن«)2)، و»إّنا معارش األنبياء أمرنا أن نكلم 
لكل  والعقاب  فالثواب  عقوهلم«)3)،  قدر  عىل  الناس 
عبد عىل قدر عقله ومعرفته، من جهة وحسب اختالف 
فالصالة  أخرى،  جهة  من  الفضل  يف  واملكان  الزمان 
األيام،  بقية  عن  الثواب  يف  تزيد  اجلمعة  يوم  عليهم 
خمتلفة  مراتب  فللعمل  وعليه  األماكن،  بعض  يف  وكذا 
من الثواب، فتحمل الرواية األوىل عىل املرتبة الدنيا من 
الثواب، والثانية عىل املرتبة الوسطى، والثالثة عىل املرتبة 
الصحيح،  املعنى  عىل  تصدق  املراتب  هذه  وكل  العليا، 
مثل املعّلم الذي ُيلقي العلوم إىل التالميذ فإن ما يعّلمه 

)1) هنج البالغة: ج4، ص35.
)2) بصائر الدرجات للصفار: ص42.

)3) الكايف للكليني:ج1، ص23، ح15.
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لطاّلب املرحلة االبتدائية أدنى ما يعّلمه لطاّلب املرحلة 
املتوسطة مع كون املعاين يف مجيع هذه املراحل صحيحة، 
ومن هنا كان لألئمة  خواص من األصحاب ُيلقون 
إليهم من املعارف والعلوم ما ال ُيلقى لغريهم، كسلامن 

الفاريس، وأيب ذر، وميثم التاّمر...)1)
 الصالة على محمد وآل محمد في أماكن خاصة:

: 1- الصالة عند قرب النبي
روي عن النبي  أنه قال: »من صىل عيل عند قربي 

سمعته، ومن صىل عيل من بعيد ُبلِّغته«)2).
2- يف كل جملس:

فعن اإلمام الصادق  قال رسول اهلل :  »ما 
من قوم اجتمعوا يف جملس فلم يذكروا اسم اهلل عز وجل 
ومل يصلوا عىل نبيهم إال كان ذلك املجلس حرسة ووباال 
عليهم«)3)، »والوبال: هو سوء العاقبة والعذاب، وكون 

)1) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص116 )بترصف(.
)2) بحار األنوار للمجليس: ج6، ص254.

)3) الكايف: ج2، ص530.
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كل  منشأ  ألهنا  تعاىل،  عنه  الغفلة  لتحقق  وباال  املجلس 
  معصية، وال وبال أشد منها، والوجه يف كون ذكره
عنه وكذا  وُينبى ء  أنه رسوله  لفرض  تعاىل،  اهلل  ذكر  من 

مجيع أولياء اهلل الذين يدعون إليه«)1). 
الصالة على محمد وآل محمد عند بعض األفعال:

أو  الواجبة  الصالة  صىّل  من  إّن  الصالة:  يف   -1
املستحبة ومل يصّل عىل حمّمد وآل حمّمد مل تقبل منه صالة، 
ففي اخلرب عن أيب عبد اهلل  أنه قال: »ِمن متام الصوم 
عىل  الصالة  أّن  كام  الفطر(  زكاة  )أي:  الزكاة  إعطاء 
)أي:  يؤّدها  ومل  صام  وَمن  الصالة،  متام  ِمن   النبي
ومل  صىّل  وَمن  متعّمدا،  تركها  إن  له  صوم  فال  الزكاة( 
يصّل عىل النبي وترك ذلك متعّمدا فال صالة له«)2). 
الصالة  متام  عن    العابدين  زين  اإلمام  وُسئل 
عبد  أيب  وعن  حمّمد«)3).  وآل  حمّمد  عىل  »الصالة  فقال: 

)1) مواهب الرمحن للسيد السبزواري: ج2، ص159.
)2) مناقب آل أيب طالب : ج4، ص143.
)3) الوسائل: باب10 من أبواب التشّهد، ح2. 
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متام  من    النبي  عىل  الصالة  »إن  قال:   اهلل
الصالة  ترك  إذا  له  صالة  فال  متعمدا  تركها  إذا  الصالة 

  .(1(»عىل النبي
حممد  اإلمام  فعن  والسجود:  الركوع  عند   -2
وقيامه:  وسجوده  ركوعه  يف  قال  »من   :الباقر
صىّل اهلل عىل حمّمد وآله كتب له بمثل الركوع والسجود 

والقيام«)2). 
  وعن عبد اهلل بن سنان قال: سألت أبا عبد اهلل
عن الرجل يذكر النبي  وهو يف الصالة املكتوبة إما 
احلال؟  تلك  عىل  وهو  عليه  فيصيّل  ساجدًا  وإما  راكعًا 
فقال: نعم إن الصالة عىل نبي اهلل كهيئة التكبري والتسبيح 
وهي عرش حسنات يبتدرها ثامنية عرش ملكًا أهّيم يبّلغها 
اهلل  نبي  عىل  الصالة  »إن   : بقوله  واملراد  إّياه«)3)، 
كهيئة التكبري والتسبيح« أن فيها األجر والثواب كالتكبري 

)1) الفقيه للصدوق: ج2، ص199، ح515.
)2) الوسائل: باب2 من أبواب الركوع، ح24.

)3) الوسائل: باب2 من أبواب الركوع، ح2.
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والتسبيح)1).
دبر  يف  قال  »من   : وعنه  الصالة:  عقيب   -3
صالة الصبح وصالة املغرب قبل أن يثني رجليه أو يكّلم 
ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ يا  النَّبِيِّ  َعىَل  ُيَصلُّوَن  َوَمالِئَكَتُه  اهللََّ  إِنَّ  أحدا: 
اللهم صّل عىل حممد  َتْسِلياًم،  َوَسلُِّموا  َعَلْيِه  َصلُّوا  آَمنُوا 
وذّريته، قىض اهلل له مائة حاجة سبعني يف الدنيا، وثالثني 

يف اآلخرة«)2).
وعن الصادق : »من قال بعد صالة الفجر وبعد 
وعجل  حممد  وآل  حممد  عىل  صل  اللهم  الظهر:  صالة 
 .(3(» فرجهم، مل يمت حتى يدرك القائم من آل حممد
 أنه قال ألحد أصحابه: »قل بعد الفجر:  وعنه 
به  اهلل  يقي  مّرة  مائة  حمّمد  وآل  حمّمد  عىل  صّل  اللهم 

وجهك من حّر جهنّم«. سفينة البحار مادة )صىّل(.
عيل  اإلمام  عن  روي  والعمل:  الكالم  آخر   -4

)1) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص203.
)2) ثواب األعامل للشيخ الصدوق: ص156.

)3) مصباح املتهجد: ص328.
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كان  »من  قال:  أنه    اهلل  رسول  عن   الرضا
آخر كالمه الصالة عيَلَّ وعىل عيِلٍّ  دخل اجلنة«)1)، 
الكالم يشمل: قراءة القرآن، والدعاء، والذكر، واخلطابة 
ينبغي أن يكون يف ذكر دائم  أّن اإلنسان  فاملفروض   ...
هللّ تعاىل، واهلل يعلم أننا نعجز عن ذلك وألجله طرحت 
يعّوض عن ذلك وهو  أمرا  املقدسة  الرشيعة اإلسالمية 
كان  فإذا   ... آخره  ويف  العمل  أول  يف  الذكر  استحباب 
العمل بادئًا بالذكر ومنتهيًا به فيكون بينهام الفرد بمنزلة 

الذاكر)2). 
وفرّسه الشيخ املامقاين يف »مرآة الكامل« بالكالم حال 
يف  روى  ما  ويؤّيده  لإلنسان،  كالم  آخر  فإنه  االحتضار 
عنده  فأحرضوا  الوفاة  أحدكم  حرض  »إذا  الرضوي: 

القرآن وذكر اهلل والصالة عىل رسول اهلل«)3). 
تفسري  يف    الرضا  فعن  تعاىل:  اهلل  ذكر  كلام   -5

)1) عيون أخبار الرضا  للصدوق: ج2، ص64، ح273.
)2) منّة املنّان: ج1، ص32.

)3) النور املبني يف فضل الصالة عىل حممد وآله الطاهرين: ص209.
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ليس معناه كّل ما ذكر اسم   (1( ِه َفَصىلَّ َوَذَكَر اْسَم َربِّ
اهلل تعاىل قام للّصالة، وإال لكلَّف الناس شططًا، بل كلَّام 

ذكر اسم رّبه، صىلَّ عىل حمّمد وآله()2). 
أو    النبي  َذكر  كلام   : النبي  ذكر  كلام   -6
دون  من   _ الواجبة  الصالة  حال  يف  ولو   _ عنده  ُذكر 
_ أو لقبه  _ حممد وأمحد  فرق بني ذكره باسمه الرشيف 
أو   _ القاسم  أيب   _ كنيته  أو   ... الرسول  املصطفى   _
 ، بالضمري الراجع إليه، إذ كل ذلك مستلزم لذكره
فعن رسول اهلل: »البخيل حّقًا من ذكرت عنده فلم 

يصّل عيّل«)3). 
وعنه : »أجفى الناس رجل ذكرت بني يديه فلم 

يصّل عيّل«)4). 
  وصّل عىل النبي« : وعن اإلمام حممد الباقر

)1) سورة األعىل: 15.
)2) الكايف: ج2، ص359، ح 18.

)3) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر، ح18.

)4) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر، ح18.
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كّلام ذكرته أو ذكره ذاكر يف األذان وغريه«)1). 
وعن النبي : »إذا سمعتم املؤّذن فقولوا كام يقول، 
هبا  عليه  اهلل  صىّل  صالة  عيّل  صىّل  فمن  عيّل  صّلوا  ثم 
عرشًا، ثم سلوا يل الوسيلة فإهّنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي 
أن تكون إاّل لعبد من عباد اهلل وأنا أرجو أن أكون أنا هو، 

فمن سأل يل الوسيلة حّلت له الشفاعة«.
أنه    الصادق  جعفر  اإلمام  عن  بصري  أيب  وعن 
أن  فنيس  عنده  ُذكرت  »من   : اهلل  رسول  قال  قال: 

يصيّل عيّل خطئ به طريق اجلنة«)2).
وقوله : من ُذكرت عنده فلم يصل عيل فلم يغفر 

اهلل له فأبعده اهلل تعاىل. املصدر السابق.
الغطاء:  كشف  يف  )قده(  الكبري  جعفر  الشيخ  قال 
ترك ذلك  تنزيلها عىل من  بد من  ومثل هذه األخبار ال 
لقلة االكرتاث وضعيف العناية كام ينزل عىل ذلك أخبار 
صالة اجلامعة وبعض صلوات النوافل وبعض األذكار، 
ل هذا وأشباهه عىل أنه ال خيلو أحد من الذنوب  ولو ُنزِّ

)1) الوسائل: باب 42 من أبواب الذكر، ح1.
)2) الكايف للكليني: ج2، ص359، ح19.
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وفعل هذا املندوبات تبعث عىل العفو فإن مل تفعل قضت 
الذنوب بوقوع االنتقام مل يكن بعيدًا.

جعفر  اإلمام  عن  والورود:  الرياحني  شّم  عند   -7
: »من تناول رحيانة فشّمها ووضعها عىل  الصادق 
تقع  »اللهم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد« مل  عينيه ثم قال: 

عىل األرض حتى يغفر له«)1). 
وعن أيب هاشم اجلعفري قال: دخلت عىل أيب احلسن 
وردة  فناوله  صبيانه  من  صبي  فجاء    العسكري 
أبا  »يا  قال:  ثم  ناولنيها  ثم  عينيه  عىل  ووضعها  فقّبلها 
هاشم من تناول وردة أو رحيانة ووضعها عىل عينيه ثم 
صىّل عىل حمّمد وآل حمّمد األئمة كتب اهلل له من احلسنات 

مثل رمل عالج  وحما عنه السيئات مثل ذلك«)2). 
8- عند العطاس: ورد يف الروايات احلّث عىل الصالة 
عىل حمّمد وآل حمّمد ملن عطس أو سمع العاطس، ففي 
ثم  عطس  »من   : الصادق  اهلل  عبد  أيب  عن  اخلرب 
وضع يده عىل قصبة أنفه ثم قال: »احلمد هللّ رّب العاملني 

)1) ثواب األعامل وعقاهبا: ص50.
)2) الكايف للكليني: ج2، ص525، ح5.
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النبي وآله  محدًا كثريًا كام هو أهله، وصىّل اهلل عىل حممد 
أصغر  صغري  طائر  األيرس  منخره  من  خرج  وسّلم« 
العرش  حتت  يصري  حتى  الذباب  من  وأكرب  اجلراد،  من 

يستغفر اهلل إىل يوم القيامة«)1).
: »من سمع عطسة فحمد اهلل وصىّل عىل  وعنه 
إن  قال:  ثم  رضسه  وال  عينه  يشتك  مل  بيته  وأهل  حممد 

سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر«)2).
عطس  قال:  أصحابه  بعض  عن  عمري  أيب  ابن  وعن 
هلل«  »احلمد  فقال:    الباقر  جعفر  أيب  عند  رجل 
وقال:  حّقنا،  نقصنا  وقال:    جعفر  أبو  يسّمته  فلم 
إذا عطس أحدكم فليقل: احلمد هلل رّب العاملني، وصىّل 
أبو  بيته، قال: فقال الرجل: فسّمته  اهلل عىل حممد وأهل 

 .(3(جعفر
جعفر  أليب  قلت  قال:  يسار  بن  الفضيل  وعن 
الباقر: »إّن الناس يكرهون الصالة عىل حمّمد وآله 

)1) الوسائل: باب 63 من أبواب أحكام العرشة، ح4.

)2) الوسائل: باب 63 من أبواب أحكام العرشة، ح2.

)3) الوسائل: باب 63 من أبواب أحكام العرشة، ح1.



75

وعند  الذبيحة،  وعند  العطسة،  عند  مواطن:  ثالثة  يف 
اجلامع، فقال : ما هلم ويلهم نافقوا لعنهم اهلل«)1). 

: قال:  وعن أيب بصري عن أيب عبد اهلل الصادق 
قلت له: أسمع العطسة وأنا يف الصالة فأمحد اهلل وأصيّل 
عىل النبي ؟ قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت يف 
الصالة فقل: »احلمد هلل وصىّل اهلل عىل النبي وآله« وإن 

كان بينك وبني صاحبك اليّم«)2).
9- يف القنوت: فعن اإلمام جعفر الصادق  وقد 
سئل عن القنوت: فيه قول معلوم؟ فأجاب : »أثن 

عىل رّبك وصّل عىل نبّيك واستغفر لذنبك«)3).
10- عند االستخارة: عن الشيخ حممد باقر املجليس 
يقول: سمعت والدي ينقل عن شيخه البهائي، أنه كان 
يقول: سمعنا مذاكرة عن مشاخينا يداً بيد أهنم رووا عن 
 يف طريقة االستخارة بالسبحة أنه:  صاحب األمر 

)1) الوسائل: باب 64 من أبواب أحكام العرشة، ح1.

)2) الوسائل: باب 18 من أبواب قواطع الصالة، ح3.
)3) من ال حيرضه الفقيه للصدوق: ج 1، ص 207.
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ثم  مرات،  ثالث  حممد  وآل  حمّمد  عىل  ويصيّل  يأخذها 
واحدة  بقيت  فإن  اثنتني،  اثنتني  ويعّد  السبحة،  يقبض 

فهو: افعل، وإن بقيت اثنتان فهو: ال تفعل)1). 
ويف جواٍب للسيد اخلوئي رمحه اهلل، عن سؤال: ما هو 
الذكر الصحيح عند اخلرية باملسبحة؟ قال: ثالث مّرات 

الصالة عىل النبي وآله)2). 
11- عند الدخول إىل املسجد واخلروج منه: عن اإلمام 
 إذا دخلت املسجد فصّل عىل النبي« : الصادق 

وإذا خرجت فافعل ذلك«)3). 
و عن اإلمام الباقر  أنه قال: »إذا دخلت املسجد 
وأنت تريد أن جتلس فال تدخله إاّل طاهرًا، وإذا دخلته 
القبلة ثم أدع اهلل وسله حني تدخله وأمحد اهلل  فاستقبل 

 .(4(» وصّل عىل النبي

)1) بحار األنوار للمجليس: ج88، ص250.
)2) منية السائل: ص 224.

)3) فروع الكايف: ج 3 ، ص 309.
)4) الوسائل: باب 39 من أبواب أحكام املساجد، ح 2.
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الصالة على محّمد وآل محّمد في أزمنة خاصة:
1- يف كل يوم: عن اإلمام عيل  أّنه قال لكميل 
بن زياد رمحه اهلل: »يا كميل سّم كل يوم باسم اهلل وقل: 
ال حول وال قّوة إاّل باهلل، وتوّكل عىل اهلل، وسّم بأسامئنا 
وصّل علينا وأدر بذلك عىل نفسك وما حتوطه عنايتك، 

ُتكَف رّش ذلك اليوم إن شاء اهلل«)1). 
2- عشية اخلميس وليلة اجلمعة: عن ابن سنان عن أيب 
عبد اهلل : »إذا كانت عشية اخلميس وليلة اجلمعة، 
الذهب، وصحف  أقالم  معها  السامء  من  نزلت مالئكة 
ويوم  اجلمعة  وليلة  اخلميس  عشية  يكتبون  ال  الفضة، 
اجلمعة إىل أن تغيب الشمس، إاّل الصالة عىل النبي وآله 

صىّل اهلل عليه وآله«)2). 
ليلة  »الصدقة   : الصادق  جعفر  اإلمام  وعن 
ليلة  وآله  حمّمد  عىل  والصالة  بألف،  ويومها  اجلمعة 
من  ألفا  فيها  اهلل  وحيّط  احلسنات،  من  بألف  اجلمعة 

)1) آثار وبركات أمري املؤمنني  يف دار الدنيا: ص 337.
)2) الوسائل: باب 43 من أبواب صالة اجلمعة، ح 1.
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السيئات، ويرفع فيها ألفا من الدرجات، وإن املصيّل عىل 
أن  إىل  السموات  يف  نوره  يتألأل  اجلمعة  ليلة  وآله  حمّمد 
يستغفرون  السموات  يف  اهلل  مالئكة  وإن  الساعة،  تقوم 
له، ويستغفر له املوكل بقرب رسول اهلل  إىل أن تقوم 

الساعة«)1). 
3- يوم اجلمعة: عن رسول اهلل : »من صىّل عيّل 

يوم اجلمعة مائة مّرة غفرت له خطيئة ثامنني سنة«)2). 
اهلل  عبد  أيب  عن  الشّحام  أسامة  بن  زيد  وعن 
يوم  عمل  من  ما  يقول:  »سمعته  قال:   الصادق
اجلمعة أفضل من الصالة عىل حمّمد وآل حمّمد ولو مائة 
مّرة ومرة، قال: قلت: كيف أصيّل عليهم؟ قال: تقول: 
وأنبيائك  مالئكتك  وصلوات  صلواتك  اجعل  اللهم 
ورسلك ومجيع خلقك عىل حمّمد وأهل بيت حمّمد عليه 

وعليهم السالم ورمحة اهلل وبركاته«)3). 

)1) ثواب األعامل وعقاهبا: ص 48.

)2) ثواب األعامل وعقاهبا: ص 48.
)3) مجال األسبوع: ص 155.
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من  إّن  عمر  »يا  يزيد:  بن  لعمر  قال  أنه    وعنه 
ألف  مجعة  كل  يف  بيته  وأهل  حمّمد  عىل  تصيّل  أن  السنّة 

مّرة، ويف سائر األيام مائة مرة«)1).
حني    وآله  حممد  عىل  صىّل  »من   : وعنه 
يصيّل العرص يوم اجلمعة، قبل أن ينتقل من صالته عرش 

مّرات، يقول:
»اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد األوصياء املرضيني 
بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، وعليه 
وعليهم السالم، وعىل أرواحهم وأجسادهم ورمحة اهلل 
وبركاته« صّلت عليه املالئكة من تلك اجلمعة إىل اجلمعة 

املقبلة يف تلك الساعة«)2). 
الصالة  اجلمعة  يوم  األعامل  »أفضل   : وعنه 
قال:  نقول؟  كيف  له:  قيل  العرص  بعد    النبي  عىل 
»تقولون: »صلوات اهلل ومالئكته وأنبيائه ورسله ومجيع 
خلقه عىل حمّمد وآل حمّمد والسالم عليه وعىل أرواحهم 

)1) الوسائل: باب 43 من أبواب صالة اجلمعة وآداهبا، حديث 5.
)2) املستدرك: باب 40 من أبواب صالة اجلمعة وآداهبا، حديث 5.
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وأجسادهم ورمحة اهلل وبركاته« تقوهلا مائة مرة«)1). 
يوم  العرص  صّليت  »إذا   : الباقر  اإلمام  وعن 
اجلمعة فقل: »اللهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد األوصياء 
املرضّيني بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك 
اهلل  ورمحة  وأجسادهم  أرواحهم  وعىل  عليهم  والسالم 
وبركاته«، فإّن من قاهلا بعد العرص كتب اهلل عّز وجّل له 
مائة ألف حسنة وحمى عنه مائة ألف سيئة، وقىض له هبا 

مائة ألف حاجة، ورفع له هبا مائة ألف درجة«)2). 
فاطمة  العاملني  نساء  سيدة  عن  النوم:  قبل   -4
  اهلل  رسول  عيّل  »دخل  قالت:  أهنا   الزهراء
تنامي  ال  فاطمة  يا  فقال:  للنوم،  فرايش  افرتشت  وقد 
إاّل وقد عملت أربعة: ختمت القرآن، وجعلت األنبياء 
وحججت  نفسك،  عن  املؤمنني  وأرضيت  شفعاءك، 
حّتى  فصربت  الصالة،  يف  وأخذ  هذا  قال  واعتمرت، 
أقدر  ال  بأربعة  أمرت  اهلل  رسول  يا  قلت:  صالته،  أتّم 

)1) املستدرك: باب 40 من أبواب صالة اجلمعة وآداهبا، حديث 5.
)2) مجال األسبوع: ص 276.
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ُقْل  قرأت  إذا  وقال:    فتبّسم  احلال!  هذا  يف  عليها 
وإذا  القرآن،  ختمت  فكأّنك  مّرات  ثالث  َأَحٌد  اهللَُّ  ُهَو 
صّليت عيّل وعىل األنبياء قبيل كنّا شفعاءك يوم القيامة، 
وإذا استغفرت للمؤمنني رضوا كّلهم عنك، وإذا قلت: 
فقد  أكرب،  واهلل  اهلل  إاّل  إله  وال  هللّ  واحلمد  اهلل  سبحان 

حججت واعتمرت«)1). 
  اهلل  رسول  دعاين  قال:    عيل  اإلمام  وعن 
باالستغفار  فعليك  مضجعك  أخذت  إذا  عيل  يا  فقال: 
إاّل  إله  اهلل واحلمد هللّ وال  والصالة عيّل وقل: »سبحان 
العظيم«  العيل  باهلل  إاّل  قّوة  أكرب وال حول وال  واهلل  اهلل 
القرآن،  نور  فإهّنا  أحد«  اهلل  هو  »قل  قراءة:  من  وأكثر 
فإّن يف كل حرف منها ألف  الكريس  آية  بقراءة  وعليك 

بركة وألف رمحة)2). 

)1) خالصة األذكار: ص 70.
)2) دار السالم: ج 3، ص 130.
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خاتمة:
ونذكر فيها ما ورد عن اإلمام زين العابدين يف الصالة 

عىل حممد وآل حممد ليكون مسك اخلتام. 
(1(: يف الصالة عىل رسول اهلل  1- دعاؤه

ٰ اهللُ َعَلْيِه  ٍد َنبيِِّه َصىلَّ ِذي َمنَّ َعَلْينَا بُِمَحمَّ َواحْلَْمُد هللِ الَّ
تِي الَ  الَِفِة، بُِقْدَرتِِه الَّ َوآلِِه ُدوَن األَُمِم امْلَاِضَيِة َواْلُقُروِن السَّ
َلُطَف،  َوإِْن  ٌء  َيُفوهُتَا يَشْ َعُظَم، َوالَ  َوإِْن  ٍء  َعْن يَشْ َتْعِجُز 
َمْن  َعىَلٰ  ُشَهَداَء  َوَجَعَلنَا  َذَرَأ،  َمْن  مَجِيِع  َعىَلٰ  بِنَا  َفَخَتَم 
ٍد  حُمَمَّ َعىَلٰ  َفَصلِّ  ألّلُهمَّ   ، َقلَّ َمْن  َعىَلٰ  بَِمنِِّه  َوَكثََّرنا  َجَحَد، 
َوَصِفيَِّك  َخْلِقَك،  ِمْن  َوَنِجيبَِك)2)  َوْحِيَك،  َعىَلٰ  َأِمينَِك 
َكِة،  الرَبَ َوِمْفَتاِح   ، اخْلرَْيِ َوَقاِئِد  مْحَِة،  الرَّ إَِماِم  ِعَباِدَك  ِمْن 
َبَدَنُه،  لِْلَمْكُروِه  فِيَك  َض  َوَعرَّ َنْفَسُه،  ألَْمِرَك  َنَصَب  َكاَم 
َتُه)4)، َوَحاَرَب يِف ِرَضاَك  َعاِء إَِلْيَك َحامَّ َوَكاَشَف)3) يِف الدُّ

)1) الصحيفة السجادية: الصالة عىل حممد وآله.
)2) نجيك خ ل. 

)3) كاشف: جهار.
)4) حامته: خاصته.
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ُه، َوَأْقىَصٰ اأَلْدَننْيَ َعىَلٰ  َتُه)1)، َوَقَطَع يِف إِْحياِء ِدينَِك َرمحَِ ُأرْسَ
َب األَْقَصنْيَ َعىَلٰ اْستَِجاَبتِِهْم َلَك، َوٰواىَلٰ  ُجُحوِدِهْم، َوَقرَّ
َنْفَسُه  َوَأْدَأَب)2)  األَْقَربنَِي،  فِيَك  َوَعادٰى  األَْبَعِديَن  فِيَك 
َوَشَغَلَها  ِملَّتَِك،  إىَِلٰ  عاِء  بِالدُّ َوأْتَعَبَها  ِرَساَلتَِك،  َتْبِليِغ  يِف 
َوحَمَلِّ  الُغْرَبِة  باَِلِد  إىَِلٰ  َوَهاَجَر  َدْعَوتَِك،  ألَْهِل  بِالنُّْصِح 
َوَمْسَقِط  ِرْجِلِه،  َوَمْوِضِع  َرْحِله)4)ِ،  َمْوطِِن  َعْن  النَّْأِي)3) 
َرْأِسِه، َوَمْأَنِس َنْفِسِه، إَِراَدًة ِمنُْه إِلْعَزاِز ِدينَِك، َواْستِنَْصارًا 
يِف  َحاَوَل  َما  َلُه   (5( اْسَتَتبَّ َحتَّٰى  بَِك،  اْلُكْفِر  َأْهِل  َعىَلٰ 
إَِلْيِهْم  َفنََهَد)6)  َأْولَِياِئَك،  يِف  َر  َدبَّ َما  َلُه  َواْسَتَتمَّ  أْعَداِئَك، 
َفَغَزاُهْم  َك،  بِنرَْصِ َضْعِفِه  َعىَلٰ  يًا  َوُمَتَقوِّ بَِعْونَِك،  ُمْسَتْفتِحًا 
َقَراِرِهْم،  ُبْحُبوَحِة)7)  يِف  َعَلْيِهْم  َوَهَجَم  ِدَياِرِهْم،  ُعْقِر  يِف 
ُكوَن،  امْلُرْشِ َكِرَه  َوَلْو  َكِلَمُتَك،  َوَعَلْت  َأْمُرَك،  َظَهَر  َحتَّٰى 

)1) أرسته: عشريته ورهطه األدنون.
)2) أدأب: أجد واستمر.

)3) النأي: البعد. واملراد "املدينة املنورة".
)4) رحله: منزله ومأواه. واملراد "مكة مكرمة".

)5) استتب: استقام.
)6) هند: هنض وبرز.

)7) البحبوحة: وسط الشئ.
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ِمْن  اْلُعْلَيا  َرَجِة  الدَّ إىَِلٰ  فِيَك)1)  َكَدَح  باَِم  َفاْرَفْعُه  َألّلُهمَّ 
َجنَّتَِك، َحتَّٰى الَ ُيَساَوٰى يِف َمنِْزَلٍة، َوالَ ُيَكاَفَأ)2) يِف َمْرَتَبٍة، 
ْفُه يِف  ٌب َوالَ َنبِيٌّ ُمْرَسٌل، َوَعرِّ َوالَ ُيَواِزَيُه َلَدْيَك َمَلٌك ُمَقرَّ
َأَجلَّ  َفاَعِة  الشَّ ُحْسِن  ِمْن  امْلُْؤِمننَِي  تِِه  َوُأمَّ الطَّاِهِريَن  َأْهِلِه 
َل  ُمَبدِّ َيا  اْلَقْوِل،   (4( َوايِفَ َيا  اْلِعَدِة،  َنافَِذ  َيا  َوَعْدَتُه)3)،  َما 
يَِّئاِت بَِأْضَعافَِها ِمَن احْلََسنَاِت إِنََّك ُذو الَفْضِل الَعظِيِم  السَّ

اجْلََواُد اْلَكِريُم.
: يف الصالة عىل النبي  2- دعاؤه

د عبِدك ورسولِك، ومفتاِح باِب  اللَّهم صلِّ عىل حممَّ
ِعباِدَك،  إىل  َعهِدَك  َمواثيِق  بَأعباِء  والنَّاِهِض  جنَّتَِك، 
ل)5) بام محَّلته من  وَذريعِة املؤمننَي إىل ِرضَوانَِك، واملستقِّ
اإلشارة)6) بآياتَِك، والذي مل َيستطِعْ إال موافقَة ِعلِمَك، 
عنَدَك،  الكتاِب  أمِّ  قبوهلا يف  له  م  تقدَّ إذا  الرسَالِة  وقبوَل 

)1) كدح فيك: جد يف طلب رضاك وقربك.
)2) يكافأ: يامثل.

)3) العدة: الوعد.
)4) ويف خ ل.

)5) املستقل: املطيق.
)6) االشادة خ ل.
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يف  يتقلَُّب  َمنْ  مشيئُتَك  به  نِفَذت  ما  َردَّ  يستطيع  وكيَف 
عىل  حممدًا  اخرتَت  كام  اللَّهم  بَيِدَك؟!  وناصَيُتُه  قبضتِك 
َعنَك  وُمبلِّغًا  َخلِقَك،  عىل  شهيدًا  وجعلَته  ألمِرَك،  ِعلٍم 
ُحَجَج آياتَِك، وأعالَم شواهِد َبيناتَِك، فَأسَمَع َمن أِذنت 
رسالُته،  عنه  رَصَحت  الذي  احلق  ِمن  االستامع  يف  له 
وَبرُص َمن مل جَتَعل عىل َبرَصِه ِغشاوة الُقلوب َفنَكل)1) عن 
بإذنِك اهلدى  أن يرى احلقَّ يف أحَسِن صورتِه، وأْوَصَل 
عىل  َتك  ُحجَّ وكان  بطبِعك،  ُتغلِّفها  مل  التي  الُقُلوب  إىل 
َوَبَلَغ  ُرُسِلَك،  عىل  واخِلالِف  لك،  باملعانَدة  َعِلمَته  َمن 
َك، وآثر)2) اجِلدَّ عىل التقصرِي  جمهوَد الَصرِب يف إظهاِر َحقِّ
والريِث يف أمِرَك ابتغاَء الوسيلِة عنَدَك، والزلفِة)3) لديَك 
َعنُْهْم  َفَتَولَّ  له  ُقلَت  رمَحتَِك، وحتى  اخلُُلوِد يف  وطوِل 
كام  َوِزْده  الُوصَلة)5)  غاَيَة  فبلِّغه   .(4(بَِمُلوٍم َأْنَت  َفَما 
الُكْفَر  به  َقَمعَت  وكام  اللَُّهم  معرفتَِك.  َوبنَي  بيننا  َوَصل 

)1) نكل: ضعف وعجز.
)2) آثر: فضل.

)3) الزلفة: املنزلة والقربة.
)4) سورة الذاريات: 54.

)5) كرامتك خ ل.



86

تِِه،  ُنبوَّ ِة  بُحجَّ النِفاِق  أْنَف  وَجَدعَت)2)  ِجرانِه)1)  عىل 
بَِمنَِّك  َوَجَعلَتُه  ِهداَيتِِه،  بِنُوِر)3)  الَضالِل  َقراِئَن  وَقَطعَت 
ِة املرسلنَي خامتًا، وعىل الكتب  عىل املرِشكنَي ثاِقبًا)4) ولنُبوَّ
األوىل ُمَهيِمنًا، َوبُِكلِّ ُمبَتَعٍث َقبَلُه ِمن الُرُسل مؤمنًا، َوملِن 
َغ َعنَك شاهدًا، َوملِن َأدَبَر َعنَك جُماِهدًا، وَلَك إىل ِقياِم  َبلَّ
قاِئدًا،  الِقياَمِةِ  َعْرَصِة)5)  يف  وللمؤمننَي  حاِمدًا،  الساَعِة 
وَبنَي احلَقِّ والباطِِل َفاِرقًا، َوبَِحِقَك يف ِعباِدَك ناطِقًا، َوملِن 
هِبا  َترَفُعُه  َصالًة  عليِه  َفَصلِّ  قًا،  ُمَصدِّ األَنبِياِء  ِمَن  َمُه  َتَقدَّ
الساَعِة  َموِقِف  يف  َوجَهُه  هِبا  ُتنرَضِّ  النَبينيِّ  َدَرجاِت  عىل 
َولَِشْمِل  َصاِدعًا،  بَِأمِرَك  َجَعلَتُه  َوَكام  اللَُّهم  ين.  الدِّ َيوَم 
َمى)6)  َوحِلِ َقاطِعًا،  امُلرِشِكنَي  َولَِعدِد  َجاِمعًا  اهلُدى  ُمنَترِشِ 
الَضالِل  قرن  ِمن  َنَجَم)7)  َوملِا  َمانِعًا،  ُيسَتباَح  َأْن  احلَقِّ 

)1) اجلران: مقدم العنق.
)2) جدعت: قطعت.

)3) بضوء خ ل.

)4) ثاقبًا: نافذًا.
)5) غربة خ ل.

)6) احلمى: ما حيمى ويدافع عنه.
)7) نجم: ظهر.
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َقاِصفًا)1) َوملِا َنَبَغ)2) ِمَن الباطِِل بَِسيِف احلَقِّ َداِمغًا)3) َوملِا 
ائَتَمنَتُه َعَليِه ِمْن الِرساَلِة ُمَبلِّغًا، ولِلُمسَتِجيبنَي َلُه امُلَتَعلِّقنَي 
َنذيرًا  ِه  َحقِّ هَناِر  َضوِء  َعْن  َوللُمَتَخلِّفنَي  َبِشريًا،  بُِعرَوتِِه 
ُمسَتنريًا.  َزْنِدِه)4)  بُِذكاِء  اسَتْصَبَح  َوملِْن  ُمنريًا،  َورِساجًا 
ال  َأْن  َوَأَمرَتنا  َوَمهاَبَتُه،  َوَتوِقرَيُه  َتعِزيَزُه  َعَلينا  َفَرْضَت 
خَمفوَضًة  ُكلُّها  َتكوَن  وَأْن  َصوتِِه،  عىل  األَصواَت  َنرَفَع 
ُدوَن َهيَبتِِه، فال ُيَهَر هبا َعلِيِه ِعنَد ُمناجاتِِه، َوَنلقاُه بَِأمَخِدها 
ِعنَد حُماَوَرتِِه، َوَنُكفَّ ِمن غرب األَلُسِن)5) َلدى َمسَألته، 
تِِه، َوإجالالً لَِقْدِر ِرساَلتِِه، َومَتكينًا  إعظامًاَ ِمنَْك حِلُرَمِة ُنُبوَّ
يف إثناِء الُصدُوِر)6) ملََِحبَّتِِه، َوَتوكيدًا َبنَي َحوايش الُقُلوِب 
ْرَت يف سابِِق ِعلِمَك  تِِه، فاْرَفْعُه بَِسالِمنا إىل حيُث َقدَّ ملََِودَّ
ِرياِض  ِمْن  َله  َوَهْب  ُهَم  اللَّ َعليِه.  بَِصالتِنا  إِّياه  َغه  ُتبلِّ َأنْ 

)1) قاصفًا: كارسًا.
)2) نبغ: خرج وظهر.

)3) دامغًا: غالبًا ومبطاًل.
)4) بذكاء زنده: بشدة نوره.

)5) غرب االلسن: حدهتا.
)6) إثناء: طي. ثنى صدره: طوى ما فيه استخفاًء.
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َعنُه  َتْقرُصُ  ما  ِوالَيتَِك  ألَْهِل  املتََّخَذة  ُرج  والدَّ َجنَّتَِك، 
ُذرَوهِتا،  َف  رَشَ له  ُتنَزِّ َكراَمًة  ِعباِدَك،  ِمْن  السائلني  َمسَأَلُة 
النَِّعيم  َسحاِئَب  َوهُتْطُِل  غاَيتِها،  ُمكنَِة  ُقصَوى  َوُتَبلُِّغه 
َفوِقها،  ِمن  ضوان  َوالرِّ امَلزيد  َوطواِئف  َوْدقِه)2)  بُِمْزِن)1) 
بالَوِسيَلة  َفه  َوُترَشِّ فيها،  َفْضِلَك  َجداِوَل  إليِه  َوجُتري 
ِمن  نصيبًا  َأحَرَز  َمْن  َأْجَزل)3)  اجَعْلُه  اللَُّهم  ناِزلِيها.  عىل 
َعطَّيتَِك،  لِِسجاِل)4)  َوْجُهُه  َأرَشَق  َمن  وَأْنرَضَ  َرمْحَتَِك، 
َوَأقَرَب األْنبِياِء ُزْلَفًة َيْوَم امَلْقَعِد ِعنَْدَك، َوَأْوَفِرِهم َحظًا ِمن 
ٍة يف َجنَّاتَِك. اللَُّهم َوَأْبِلْغ  ِرْضوانَِك، َوَأكَثِرِهم ُصُفوف ُأمَّ
ِة َخالَِصتِِه،  ُرْتَبتِِه، َوخاصَّ َمنِْزَلتِِه، َوإِعالِء  ِمْن َترْشيِف  بِِه 
ياَدِة يف َكراَمتِِه، َوُشْكِر  َوُمْكنَِة ُزْلَفتِِه، َوجِزيِل َمْثَوَبتِِه، َوالزِّ
التي  الَوِسيلَة  َوإِْعطاِئِه  َدَرَجتِهِ،  َوَرْفِع  َسابَِقتِِه،  َقِديِم 
تِِه ما َأْنَت َأْهُلُه يف َكَرِمَك َوَفيِض َفْضِلَك  استثناها عىل ُأمَّ
ٌد َأهُلُه فِيَك فِيام َبلََّغ يف ِرضاَك،  َوَجزِيِل َمواِهبَِك، َوما حُممَّ

)1) املزن: السحاب.
)2) ودقه: مطره.
)3) أجزل: أكثر.

)4) بسجال خ ل.
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ِدينَِك،  َعْن  امُلحاَماة  َوَتَوىّل ِمن  َك،  ِحْفِظ َحقِّ ى ِمن  َوحَترَّ
ِب َعْن ُحُدوِد هَنْيَك، َفَقد َدعا إىل إِثباِت اخلَْلِق َواألَْمِر  والذَّ
َلَك، َوَصرَبَ عىل األَذى فِيَك، َومَلْ ُيرِشْ بِالُرُبوبِيَِّة إاِلّ إَِليَك، 
َمنًّا ِمنَك َعَليِه ال َمنًّا ِمنُه َعَليَك، َوباِم َأْنَعْمَت بِِه َعَليِه ِمن 
ِمن  َعَليِه  َوَدَلْلَتُه  َمعِرَفتَِك،  ِمن  َقلبِِه  يف  نَْت  َوَمكَّ َفْضِلَك 
اللَُّهم  ِرساَلتَِك.  َتْبليِغ  ِمن  َلُه  َواْصَطَفيَتُه  ُقْدَرتَِك  َأعالِم 
يَت  َوَتَولَّ ِعنَْدَك،  الُغُيوِب  ُحُجِب  ِمن  َعنَّا  َتوارى  َوَمهام 
َوملَ  َأْمِرَك،  َخزاِئِن  يف  َوكاَن  ِعباِدَك،  َعن  ِعْلَمه   (1( َطيَّ
فاُت، َوَكلَّت  ُتنِْزَلُه يف َتأوِيٍل َلَديِه يف ِكتابَِك، َوخاَنْتنَا الصِّ
َمناِزلَِك  إىل  الُقُلوُب  َتِد  هَتْ َفَلْم  ِعباَرتِِه،  دوَن  األَْلُسُن)2) 
إَِليِه،  ُتوِصُلها  َكراَمٍة  َوَذخرَيِة  ُتْؤتِيه،  َعطاٍء  َفْضِل  ِمن  فيه 
دًا ِمن ذلَِك َحتَّى َيْرىَض،  َوهَتْطُِل سامؤها عليِه. فَأْعِط حُمَمَّ
ضا ما ال َتبُلُغه َمْسَأَلُة الَساِئلنَي،  َوِزْدُه ِمن َثوابَِك َبْعَد الرِّ
بِِه  َتْبقى َغاَيُة ِغْبَطٍة إاِلَّ َأوَفيَت  َوتْقرُصُ َعنُْه امُلنى َحتَّى ال 
َعَليها، َوال ارتِفاِع َدَرَجة إاِلّ َحَلْلَت بِِه إَِلْيها َوَجَعْلَتُه خُمَلَّدًا 

)1) طي: إخفاء.
)2) كلت: عجزت.
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َوَعَدَد  تِِه،  ُأمَّ َذْرَء)1)  َأْكَثرَت  َوَكام  ُهَم  اللَّ ها.  ُعُلوِّ َأعىل  يف 
اْسَتفاَض  َحتَّى  تِِه،  حِلُجَّ فنَِي  َوامُلْعرَتِ لِِرساَلتِِه،  امُلسَتِجيبنَِي 
ِدينَُه، َوَعَلْت َكِلَمُتُه َفَقْد َأَمتَّ بِِه لِساَن الباطِِل، َحتَّى َكلَّْت 
ُتُه، َوَدَمْغَت بِِه الُكْفَر َفَأْضحي َمْأُموَمًا)2) َقْد ُهِشَمْت  ُحجَّ
َفاسَتخفى  الباطِِل،  َأْنَف  بِِه  َوَجَدْعَت  َبيَضُته)3)  َرْأِسِه  يف 
َينابيُع  َوانَبَجَسُت)4)  اإِلسالُم،  بِِه  َوطاَل  ِحلَيتِِه،  لُِقْبِح 
َك  َحقِّ َأْبىل يف  ما  َحَسِب  َلُه عىل  امَلْثَوَبَة  َفأْحِو)5)  ِحْكَمتِِه، 
َواْجَعلُه َخطِيَب  ُهَم  اللَّ خِلَْلِقَك.  النَصيَحِة  ِمن  فيِه  َم  َوَتقدَّ
َبنَي  َوَقَف  إِذا  األَماِن  ُحَلَل  َوامَلكُسوِّ  إَِليَك،  امُلْؤِمننَي  َوْفِد 
َعَليَك.  الثَّناِء  يف  األَْلُسُن  َخُرَسْت  إِذا  َوالنَاطَِق  َيَدْيَك، 
َأْهَل امَلْوِقِف  َوَأِر  تِِه،  َفاَعِة ألُمَّ ُهَم وابُسط لِساَنه يف الشَّ اللَّ
َن َمنِْزَلتِِه، َوَأْوِهْل)6) َأْبَصاَر َأْهِل  ِمن النَّبِينَي َوَأْتباِعِهْم مَتَكُّ

)1) الذرء: الذرية.
)2) مأموما: مرضوبا عىل أم رأسه.
)3) بيضته: خوذته، ما يقي رأسه.

)4) انبجست: انفجرت.
)5) فاحو: فاحرز وامجع.

)6) أوهل: أفزع وحري.
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امَلْعُروِف الُعىل بُِشعاِع ُنوِر َدَرَجتِِه، َوِقْفُه يف امَلقاِم امَلْحُموِد 
تِِه،  ُأمَّ َبْعَدُه يف  امُلْحِدُثوَن  َأْحَدَث  َما  َواْغِفْر  َوَعْدَتُه،  الَّذي 
َوَما  َوَمْرضاتِِه،  لِـَمْرضاتَِك  يًا  حَترِّ فِيِه  اْجتِهاُدهم  كاَن  ِمَّا 
ِمْن  َواْحَفْظ  يَعتِِه،  لرَِشِ َوَنْقضًا  ِدينَِك  َعىل  َتْألِيبًا)1)  َيُكْن  مَلْ 
ضا َدْعَوَتُه، َواْجَعلنا ِمَّا ُتْكثُِر بِِه واِرِديه،  َقبَِل بِالَتْسِليِم َوالرِّ
َوال ُيذاُد َعْن َحوِضِه إِذا َوَرَدُه، َواْسِقنا ِمنُْه َكأسًا َرِوّيًا ال 
َوَتْأِخرِينا  اُه،  إِيَّ بَِتْقِديِمَك  َسَبَقنا  َقْد  ُه  إِنَّ اللَُّهم  َبْعَدُه.  َنْظَمُأ 
َحجَّ  َوما  َوَعالماتِِه،  بِآياتِِه  َيْسبِْقنا  مَلْ  كاَن  َوإِْن  ُرْؤَيتِِه  َعْن 
اٍك، َوال  َغرَي ُشكَّ بِِه  فِآَمنَّا  ُبرهاِن ِرساالتِِه،  ِمْن  ُعُقوَلنا  بِِه 
َوَقْد  تِِه  بُِحجَّ االعرِتاِف  َوَبنَي  َبينَنا  َحالْت  َخواطَِر  ِذي 
َمَع  َوكانوا  َبَلِدِه  ِمن  َأْخَرُجوُه  الَّذيَن  َعىل  ُفنا  َتَلهُّ َعُظَم 
َمْشَهدًا  َشِهُدنا  َلْو  َأْن  َومتَنَّينا  َوَجَحَده،  كاَيَدُه)2)  الَّذي 
ُصُدوِرِهم،  إىل  حاَرُبوُه  الَّذيَن  َأيِدَي  َفنَُردَّ  َمشاِهِدِه،  ِمْن 
َب َصْفحاِت ُخُدوِدهم َوُلبَّات)3) ُنُحوِرِهم. اللَُّهم  َوَنرْضِ

)1) تأليبا: حتريضا.

)2) كايده: مكر به.
)3) اللبة: موضع النحر.
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تِِه)1)  بُِحجَّ امُلنِْكريَن  ُوُجوِه  ُب  َورَضْ فاَتْتنا ُنرصُتُه،  َقْد  َفإِذ 
ه  َنرَصَ َمن  ة  ُمدَّ يف  ُتِْرجنا  َومَلْ  َدْهِرِه،  َعُن  بِنا  ْت  َوَقرُصَ
َمَعُه،  ُمهاِجرًا  َبيتِِه  ِمْن  َوَخَرَج  َره،  َوَوقَّ وآواه  َره)2)  َوعزَّ
وال  حُلَمٍة)3)  َعْن  ال  َوَمنََعه  امُلرِشكنَي  َعْن  بِنَْفِسِه  َفصاَنُه 
الِقياَمِة  َيوَم  وَأوالُهم  َأْتباِعِه،  َأْسَعد  ِمْن  فاْجَعلنا  نِسَبٍة، 
بُِرْؤَيتِِه  امَلْحُمود  امَلقاِم  يف  ُعُيونًا  ُهم  َوَأَقرَّ َوَرأَفتِِه،  ملََِحبَّتِِه 
تِِه، َوَأوَجَه َمْن  لنَي يف ُثلَّ َوَأْعَرفِهم َمقامًا َبْعَد السابِقنَي األَوَّ
ُهم  َضَمْمَتُه ِمَن التَّابِعنَي هَلم بِاأِلْحساِن إىل ُزْمَرتِِه، َوَأَشدَّ
َطِلَبتِه  ِعنَد  ِذكَرنا  ُه  اللَُّهم َأحرِضْ ملََِحبَّتِِه.  الُدنيا اعتِقادًا  ىف 
َترمَحُه  ِمن  ِة  ِعدَّ يف  لِنَْدُخَل  بِبالِِه  َوَأْخطِرنا  تِِه،  ُأمَّ يف  إِليَك 
ُنوِرها  َوُسُبحاِت  َصَلواتِنا  ِف  َأرْشَ ِمْن  َوَأِرِه  بَِشفاَعتِِه، 
ُفه بِِه َأْساَمَءنا ِعنَْد ُكلِّ َدَرَجٍة َنْرَقى  امُلَتأللَِئة َبنَي َيَدِيِه، ما ُتَعرِّ
ِمنُْه،  َوُقْرَبًة  بِِه،  ًة  َوَخاصَّ َلَديِه،  َوِسيَلًة  َوَيُكوَن  إَِليها،  بِِه 

َوَيْشُكُرنا َعىل َحَسب ما َمنَنَْت بِِه َعَلينا ِمَن الَصالِة َعَليِه.

)1) استظهرها يف الصحيفة 5 "حلجته".
)2) عززه "خ". كالمها بمعنى واحد.

)3) حلمة: قرابة.
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َوُكنُْت  بِِشْقَويت،  َسَبَق  َقْد  ِعلُمَك  كاَن  َوإِْن  اللَُّهم 
دًا َما َحَوْتُه َلطاِئُف  ْغ حُمَمَّ بنَي خِلَطِيَئتي، َفَبلِّ ِعنَْدَك ِمَن امُلَعذَّ
َكام  َرمِحَتني  َوإِْن  َيْرىض،  َحتَّى  ِعنِْدَك  ِمْن  َوِزْدُه  َمْسَأَلتي، 
إىل  الُكْفِر  ِة)1)  ُهوَّ ِمْن  َواْسَتنَقذَتني  َتوِحيَدك،  بِِه  ْفَتني  َعرَّ
ِواالْحتِجاِج  ِعنَْدَك،  بِالَبالِغ  َلُه  َفَشهاَديت  اإلَيامِن،  َنجاِة 
َلَك  اسَتجاَب  ملَِْن  اجلَناِح  َوَخْفَض  َأْنَكَرَك،  َمْن  َعىل  َلَك 
َعىل  َوَصلِّ  اللَُّهم  ُدوَنَك.  َمْعُبوٍد  ُكلَّ  َوَخَلَع  إِليَك  ُدعاَءُه 
امُلرَسِلنَي،  ُبُيوتاِت  َوَأْهِل  األَنبِياِء  َعىل  َصَلواتَِك  ٍد  حُمَمَّ
وامَجْع بِِه َشْمَلُهم يف ُغْرَبِة َيوِم الِقياَمِة، َوَأْنطِْقُهم بِالتَّساُؤِل 
ٍد  َلدى انِعداِم األَْفواِه َعْن النُّْطِق َبنَي َيَدْيَك، َوِصْل بُِمَحمَّ
امَلقاِم  َأرَشَف  َوَأحِلْلُهم  األَرحام،  َتقاُطع  َيوَم  َأْرحاَمُهم 
ٍد  حُمَمَّ َوْجَه   ْ َوَنرضِّ امَلْحمُوِد،  امَلنْزِل  َوَدَرجاِت  َيَدِيِه  َبنَي 

اُهم ِمْن رَشِّ ذلَك الَيْوِم الَعصِيِب)2). بِاْستِنقاِذَك إِيَّ

)1) اهلوة: احلفرة العميقة.
)2) الصحيفة السجادية، حتقيق السيد حممد باقر األبطحي، ط1، النارش: مؤسسة اإلمام 

املهدي  للطباعة والنرش/قم-إيران..
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(1(: يف ذكر آل حممد  3- دعاؤه
َوَحباُهم   بِالَكراَمِة،  َوآَله  دًا  حُمَمَّ َخصَّ  َمْن  يا  اللَُّهم 
األَْنبِياِء،  َوَرَثَة  َوَجَعَلُهم  بِالَوِسيَلِة  َوَخصصُهم  بِالِرساَلِة 
َوَخَتَم هِبِم األَْوِصياء َواألَِئَمة، َوَعلََّمُهم ِعْلَم ما كاَن َوما 
َعىل  َفَصلِّ  إِليِهم.  هَتوي  الناِس  ِمَن  َأفِئَدًة  َوَجَعَل  َبقَي، 
الديِن  يف  َأهُله  َأنَت  ما  بِنا  َوافَعْل  الطاِهرين،  َوآلِِه  ٍد  حُمَمَّ

َوالُدنيا َواآلِخَرة إِنََّك َعىل ُكلِّ َشٍئ َقدير.

واحلمد هلل رب العاملني
وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل خري خلقه أمجعني 

حممد وآله الطيبني الطاهرين

)1) الصحيفة السجادية: وكان من دعائه  يف ذكر آل حممد عليهم السالم.
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