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 تأمالت يف معىن التشهد

، "تأمالت يف معىن التشهد: "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ صاحل بن حممد آل طالب 

واليت حتدث فيها عن شرح وتفسري معاين التشهد يف الصالة، وبيان السنن الواردة واألدعية املأثورة يف آخر 

 .الصالة قبل السالم

 

 اخلطبة األوىل

احلمد هللا وله بعد احلمد التحايا الزاكيات، وهو املستعان فمن غريه يرتجى عند الكروب ودهم املُلمات،  إن

وعليه التكالن فحسبنا اهللا وهو حسب الكائنات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وله تزجى كل حتية، وأشهد أن حممدا 

اهللا وسلَّم وبارك عليه وعلى آله وذريته أكرم ذرية، وعلى صحابته  عبده ورسوله ابولُ على أكرم سجية، صلَّى

 .ذوي النفوس الرضية، ومن تبِعهم بإحسان إىل يوم الدين

 :أما بعد

تن يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تمو، -عز وجل  -ونفسي بتقوى اهللا  -أيها الناس  -فأوصيكم 

 ].١٠٢: آل عمران[ إِلَّا وأَنتم مسلمونَ

 .من اتقى اهللا وقاه، وكفاه وأسعده وآواه، وتقوى اهللا خري الزاد ذُخرا، وعند اهللا ألتقى مزيد

 :أيها املسلمون

م، وخريالقاهم عند خماطبة العظماء ومعالَهم وكالمون به فيكس يف الناس والناس ذ كان األدبلُقًا  مالناس خ

أحسنهم أدبا، ودين اإلسالم يعلِّمنا يف الصالة اليت هي عمود الدين وشرف العبادات هللا رب العاملني أن نتوسل 
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 -إىل اهللا بأمجل التحايا، وأن تلهج ألسنتنا بأطيب العبارات وأزكى الكلمات، ومن أعظم من اهللا، ومن أكرم منه 

 !؟-جلَّ يف عاله 

مل كيف تتحرك مجيع أعضاء املُصلِّي وجوارحه يف الصالة عبوديةً هللا خشوعا وخضوعا، فإذا أكملَ املُصلِّي وتأ

هذه العبادة وقبل أن يسلِّم انتهت حركاته، وختمها باجللوس بني يدي الرب تعاىل جلوس تذلُّل وانكسار 

 . يدي سيدهكما جيلس العبد الذليلُ بني -عز وجل  -وخضوعٍ لعظمته 

وجلوس الصالة أخشع ما يكون من اجللوس وأعظمه خضوعا وتذلُّالً، فأُذن للعبد يف هذه احلال بالثناء على اهللا 

 .التحيات هللا والصلوات والطيبات: بأبلغ أنواع الثناء، وهو -تبارك وتعاىل  -

يف الصالة  -صلى اهللا عليه وسلم  -كنا إذا جلسنا مع النيب : قال -رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا بن مسعود 

: ال تقولوا«: -صلى اهللا عليه وسلم  -السالم على اهللا من عباده، السالم على فالن وفالن، فقال النيب : قُلنا

التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب : السالم على اهللا؛ فإن اهللا هو السالم، ولكن قولوا

بركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، فإنكم إذا قلتم أصاب كلَّ عبد صاحلٍ يف السماء أو ورمحةُ اهللا و

بني السماء واألرض، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، مث يتخير من الدعاء أعجبه إليه 

 .؛ رواه البخاري ومسلم»فيدعو به

 :أيها املسلمون

ة الناس إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم مبا يليق م تعظيما هلم وثناًء عليهم، واُهللا أحق بالتعظيم من عاد

وأمجل عبارات األدب  -عز وجل  -والثناء من كل أحد من خلقه، ويف التشهد جيمع العبد أنواع الثناء على اهللا 

م، فكل نوعٍ من أنواع التحيات الطيبة فهو هللا، والتحيات على والتحية، والتحيات مجع حتية، والتحية هي التعظي

أهلٌ للتعظيم املُطلق، فالعظمة  -سبحانه  -، وهو -عز وجل  -سبيل العموم والكمال واإلطالق ال تكون إال هللا 

 .وامللك والبقاُء هللا
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رعا من الدعاء والتضرع والرمحة، والصلوات هللا، وهو شاملٌ لكل ما يطلَق عليه صالةٌ لغةً أو ش: والصلوات؛ أي

: -سبحانه  -، كما قال -عز وجل  -فالصلوات كلها هللا، ال أحد يستحقُّها سواه، والدعاُء أيضا حق هللا 

اخد منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو٦٠: غافر[ رِين.[ 

 .فكل الصلوات فرضها ونفلُها هللا، وكل األدعية هللا

هي األعمال الزكية، ما يتعلَّق باهللا وما يتعلَّق بأفعال العباد؛ فما يتعلَّق باهللا فإن له من األوصاف : والطيبات

إن اهللا طيب ال يقبلُ إال «: -وسلم  صلى اهللا عليه -أطيبها، ومن األفعال أطيبها، ومن األقوال أطيبها، قال النيب 

 .؛ أخرجه مسلم»طيبا

 .طيب يف كل شيء، يف ذاته وصفاته وأفعاله -سبحانه  -فهو 

وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب؛ فإن الطيب ال يليق به إال الطيب، وال يقدم له إال الطيب، 

، -عز وجل  -، فهذه سنةُ اهللا ]٢٦: النور[ بات للطَّيبِني والطَّيبونَ للطَّيباتوالطَّي: -عز امسه  -وقد قال 

: فاطر[ إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعهال يليق به إال الطيب من األقوال واألفعال من اخللق، 

١٠.[ 

 .منه وإليه، له ملكًا ووصفًا، ومنه جميئُها وابتداؤها، وإليه مصعدها ومنتهاهافكانت الطيبات كلها له و

وملا أتى ذا الثناء على اهللا تعاىل التفَت إىل شأن الرسول الذي حصل هذا اخلري على يديه فسلَّم عليه أمتَّ سالمٍ 

عز  -، والسالم اسم اهللا »ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليك أيها النيب «: مقرونا بالرمحة والربكة، فيقول املُتشهد

: -عز وجل  -وقال . ؛ رواه البخاري»إن اهللا هو السالم«: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -؛ ألن النيب -وجل 

لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه و٢٣: احلشر[ ه.[ 

 .باحلفظ والكالءة والعناية -صلى اهللا عليه وسلم  -عاىل يتولَّى رسولَه أن اهللا ت: فيكون املعىن
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 يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما: -عز وجل  -التسليم، كما قال : والسالم أيضا مبعىن

 .فهو دعاٌء وحتية] ٥٦: األحزاب[

صلى اهللا  -بل مجيع أمة حممد : وعلى من معه من املُصلِّني واملالئكة احلاضرين، وقيلمث يسلِّم املُتشهد على نفسه 

هم كل عبد صاحلٍ : ، وعباد اهللا الصاحلون»السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني«: ، وذلك بقوله-عليه وسلم 

: هم الذين تعبدوا اهللا؛ أي: اد اهللايف السماء واألرض من اآلدميني واملالئكة واجلن من األحياء واألموات، وعب

تذلَّلوا له بالطاعة امتثاالً ألمره واجتنابا لنهيه، وأشرف وصف لإلنسان أن يكون عبدا لإلنسان ال عبدا هلواه، 

 .مسعنا وأطعنا: فإذا مسع أمر ربه قال

صلى اهللا عليه  -هللا ومتابعة رسوله وعباد اهللا الصاحلون هم الذين صلُحت سرائرهم وظواهرهم بإخالص العبادة 

 .-وسلم 

، وال إله إال اهللا »أشهد أن ال إله إال اهللا«: التشهد بشهادة احلق والتوحيد: مث ختم هذا املقام بعقد اإلسالم، وهو

سولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه وما أَرسلْنا من قَبلك من ر: كلمةُ التوحيد اليت بعثَ اهللا ا مجيع الرسل، كما قال تعاىل

وندبا فَاعإِلَّا أَن ٢٥: األنبياء[ لَا إِلَه.[ 

 .ال معبود حق إال اهللا: ومعناها

، فرسولُ اهللا اخلاتم هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب »وأشهد أن محدا عبده ورسوله«: مث يقول املُتشهد

 -مبكة أم القرى وأحب البالد إىل اهللا، وهاجر إىل املدينة، وتوفِّي فيها  -عز وجل  -القرشي اهلامشي، بعثَه اهللا 

 .-صلى اهللا عليه وسلم 

لَا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه ولَا أَعلَم : فهو عبد هللا، ليس له يف العبادة شرك، وقد أمره اهللا تعاىل أن يقول

قُلْ إِني لَا : ، وقال له يف آية أخرى]٥٠: األنعام[ كُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَيالْغيب ولَا أَقُولُ لَ
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بلَاغًا من إِلَّا ) ٢٢(قُلْ إِني لَن يجِرينِي من اللَّه أَحد ولَن أَجِد من دونِه ملْتحدا ) ٢١(أَملك لَكُم ضرا ولَا رشدا 

هالَاترِسو من العباد، لكنه أفضلُهم، ورسولٌ من الرسل، لكنه أشرفُهم]٢٣ -٢١: اجلن[ اللَّه فهو عبد ،. 

أشد الناس خشيةً هللا وأقومهم تعبدا هللا، حىت إم كان يقوم مصلِّيا حىت تتورم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو 

 .؛ رواه مسلم»أفال أكون عبدا شكورا«:  من ذنبك ما تقدم وما تأخر، فيقوللقد غفر اهللا: قدماه، فيقال له

وجعله واسطةً بينه وبني اخللق يف تبليغ شرعه؛ إذ لوال  -عز وجل  -مرسله، أرسله اهللا : ورسوله؛ أي: ومعىن

 -ليه الصالة والسالم ع -، فكان -عز وجل  -ما عرفنا كيف نعبد اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

هو  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسوالً من اهللا إىل اخللق، ونِعم الرسول، ونِعم املُرسل، ونِعم املُرسل به، فالنيب 

رسولٌ مرسلٌ من اهللا، وهو أفضل الرسل خامتُهم وإمامهم، ملا جمعوا له ليلة املعراج تقدمهم إماما مع أنه آخرهم 

 .، كما روى ذلك اإلمام أمحد-الصالة والسالم  عليه -مبعثًا 

 :أيها املسلمون

صلِّي حني جيلس يف التشهد يف الركعة الثانية من صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء، وأما هذا ما يقوله املُ

صلى اهللا عليه  -اجللوس للتشهد األخري قبل السالم فيأيت ذا التشهد أيضا، ويزيد عليه الصالةَ على النيب 

مد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حم«: ، فيقول بعد الشهادتني-وسلم 

إبراهيم، إنك محيد جميد، وبارِك على حممد وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك 

 .»محيد جميد

 -صلى اهللا عليه وسلم  -خرج علينا رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -عن كعب بن عذرة " الصحيحني"ويف 

اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد، : قولوا«: عرفنا كيف نسلِّم عليك، فكيف نصلِّي عليك؟ قالقد : فقُلنا

 .»كما صلَّيت على إبراهيم إنك محيد جميد
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اللهم : قولوا«: كيف نصلِّي عليك؟ قال! يا رسول اهللا: أيضا عن أيب محيد الساعدي أم قالوا" الصحيحني"ويف 

أزواجه وذريته، كما صلَّيت على إبراهيم، وبارِك على حممد وعلى أزواجه وذريته، كما صلِّ على حممد وعلى 

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف «: ويف رواية عند مسلم. »باركت على إبراهيم، إنك محيد جميد

 .»العاملني، إنك محيد جميد، والسالم كما قد علمتم، أو كما قد علِّمتم

ثناؤه عليه يف املأل األعلى، كما أخرجه البخاري : الرمحة، وقيل: إن الصالة من اهللا: صلِّ على حممد؛ قيل: ىنومع

 .ثناؤه عليه عند املالئكة: صالة اهللا: معلَّقًا بصيغة اجلزم، ولفظُه

 .دينهأتباعه على : املقصود: هم قرابته املؤمنون من بين هاشم ومن تفرع منهم، وقيل: وآل حممد

سبق الفضلُ منك على آل إبراهيم فأحلق الفضلَ  -سبحانك  -كما أنك : كما صلَّيت على آل إبراهيم؛ أي

 .منك على حممد وآله

كثرةُ اخلريات ودوامها واستمرارها، ويشملُ : أنزِل عليه الربكة، وهي: وبارِك على حممد وعلى آل حممد؛ أي

 .ثرالربكةَ يف العمل والربكةَ يف األ

على ما له من  -عز وجل  -حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، وحممود يحمد : محيد؛ أي: إنك محيد جميد

 .صفات الكمال وجزيلِ اإلنعام

فهو ذو اد، واد هو العظمةُ وكمال السلطان، فتأمل مجالَ هذه التحيات وكماهلا وحسنها : وأما ايد

 .دبر معانيها حني تزدلف ا إىل ربك يف جلوس التشهد وأنت خاشع متأدبومجالَها، وت

 .فاحلمد هللا الذي هدانا إليها، وأنعم ا علينا

اللهم بارِك لنا يف الكتاب والسنة، وانفعنا مبا فيهما من اآليات واحلكمة، أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا تعاىل يل 

 .ولكم
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 اخلطبة الثانية

مد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك احلق احل

 .املبني، وأشهد أن حممدا عبده ورسولُه الصادق األمني، صلَّى اهللا وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أمجعني

 :أيها املسلمون

البن  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد التشهد وقبل السالم، قال النيب  وقد جاءت السنةُ بالترغيب يف الدعاء

مث يتخير من الدعاء أعجبه «": الصحيحني"ويف . »مث يتخير من الدعاء ما شاء«: مسعود بعد ما علَّمه التشهد

 .»فيدعو به

خريي الدنيا واآلخرة، وقد جاءت  واألفضلُ أن تأيت أوالً بالدعاء الوارد يف السنة مث تدعو بعد ذلك مبا حتب من

 :السنةُ بأدعية تقال يف هذا املوضع؛ منها

إذا «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة " الصحيحني"ما جاء يف 

فتنة احمليا واملمات، من عذاب القرب، ومن عذاب جهنم، ومن : فرغَ أحدكم من التشهد فليتعوذ باهللا من أربع

 .»ومن شر فتنة املسيح الدجال

يعلِّم أصحابه هذا الدعاء كما يعلِّمهم السورةَ من القرآن، ولذلك فإن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد كان النيب 

 .هذا الدعاء يف هذا املوضع مستحب استحبابا شديدا؛ بل إن من العلماء من قال بوجوبه

اللهم إين «: كان يدعو يف الصالة -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 

أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا وفتنة املمات، اللهم إين 

إن الرجل إذا غرِم حدث «: فقال! غرم؟ما أكثر ما تستعيذُ من امل: فقال له قائل. »أعوذ بك من األمثم واملغرم

 .؛ متفق عليه»فكذَب، ووعد فأخلَف
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مجيع الفنت الواقعة يف احلياة مما فيها اختبار للمرء يف دينه؛ كفتنة املال، وفتنة النساء، وفتنة : واملراد بفتنة احمليا

 .األوالد واجلاه، ومجيع فنت الشبهات والشهوات

: -صلى اهللا عليه وسلم  -ي سؤال امللَكَني للميت يف قربه عن ربه ودينه ونبيه، لقول النيب فه: وأما فتنة املمات

 .؛ رواه البخاري»إنه أُوحي إيلَّ أنكم تفتنون يف قبوركم مثل أو قريبا من فتنة املسيح الدجال«

صلى اهللا  -نسان، قال الرسول ما حيدثُ عند االحتضار من سوء اخلامتة وإغواء الشيطان لإل: ومن فتنة املمات

إن أحدكم ليعملُ بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب «: -عليه وسلم 

 .»فيعملُ بعمل أهل النار

 .وأشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بين آدم يف تلك اللحظات، واملعصوم من عصمه اهللا

ما حيصل به من اإلضالل واإلغواء مبا معه من الشبهات، وخصه بالذكر مع أنه من : سيح الدجالواملراد بفتنة امل

 .فتنة احمليا؛ لعظم فتنته

 .هو كل قولٍ أو فعلٍ أو نية يأثَم ا اإلنسان: واملأمثُ

 .هو كل ما يغرمه اإلنسان بسبب دينٍ أو جناية أو معاملة، وحنو ذلك: واملغرم

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلَنت، وما أسرفت، وما أنت «: ورد من الدعاء أيضا ومما

 .؛ أخرجه مسلم»أعلم به مني، أنت املُقدم وأنت املُؤخر، ال إله إال أنت

 -صلى اهللا عليه وسلم  -أوصى النيب . »اللهم أعني على ذكرك وشكرِك وحسن عبادتك«: ومما ورد أيضا

 .معاذًا أن يقولَه يف دبر كل صالة
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اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا، وال غفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرةً من عندك، «: ومما ورد من الدعاء

ة، كما يف أبا بكرٍ أن يقولَه يف الصال -صلى اهللا عليه وسلم  -أوصى النيب . »وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

 ".صحيح البخاري"

 .السجود، أو بعد التشهد وقبل السالم: واألولَى أن يقال يف أحد موضعي إجابة ادعاء يف الصالة، ومها

 .وبعد ذلك يدعو املسلم مبا شاء من خريي الدنيا واآلخرة

 .اللهم فقِّهنا يف الدين، واجعلنا من أتباع سيد املرسلني

حممد بن عبد اهللا، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك : على خري الربية، وأزكى البشرية هذا وصلُّوا وسلِّموا

ورسولك حممد، وعلى آله الطيبني الطاهرين، وصحابته الغر امليامني، وارض اللهم عن األئمة املهديني، واخللفاء 

ك أمجعني، ومن سار على جهم واتبع سنتهم أيب بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر صحابة نبي: املَرضيني

 .يا رب العاملني

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذلَّ الشرك واملشركني، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر 

 .بالد املسلمني

 .تدبريه دمارا عليه اللهم من أرادنا وأراد بالدنا بسوٍء أو فُرقة فرد كيده يف حنره، واجعل

اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا، وأيد باحلق إمامنا وويلَّ أمرنا، اللهم وفِّقه هلداك، واجعل عمله 

 .يف رضاك، وهيئ له البِطانة الصاحلة

فيه اخلري للعباد والبالد، واسلُك م اللهم وحد به كلمةَ املسلمني، وارفع به لواء الدين، اللهم وفِّقه ونائبيه ملا 

 .سبيل الرشاد، وكن هلم مجيعا موفِّقًا مسددا لكل خري وصالح

 .اللهم ادفع عنا الغال والوبا، والربا والزنا، والزالزل واملحن، وسوء الفنت ما ظهر منها وما بطَن
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هم أصلح أحوال املسلمني يف كل مكان، اللهم اللهم أصلح أحوال املسلمني، اللهم أصلح أحوال املسلمني، الل

امجعهم على احلق واهلدى، اللهم احقن دماءهم، وآمن روعام، واحفظ ديارهم، وأرغد عيشهم، واجعل كل 

 .قضاٍء قضيته هلم خريا

ب اللهم انصر املُستضعفني من املسلمني يف كل مكان، اللهم انصرهم يف فلسطني، وامجعهم على احلق يا ر

 .العاملني

 .اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك املؤمنني، اللهم عليك بأعداء الدين فإم ال يعجِزونك

 ].٢٠١: البقرة[ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ

ورنا، وبلِّغنا فيما يرضيك آمالنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أم

 .وذريام، إنك مسيع الدعاء

 .ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

 


