
  

 مل يعلم احلمد هلل احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن اهلوى إن هو ال
  :فوائد من أحاديث النيب

َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي هللا َعْنُه قال: 

َمني رَُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  "َعلَّ

دَ  َشهُّ ورََة  -كفْيهِ  كَف ِى بَْينَ  -التَّ ُمني السُّ كَما ُيَعل ِ

 ِمَن اْلُقْرآِن"

لاَُم َعَلْيَك  ِحيَّاُت هلل َوالصَلَواُت َوالطيباُت، السَّ التَّ

لاُم َعَلْيَنا  بيُّ َوَرْحَمُة هللا َوبَرَكاُتُه، السَّ أيَها النَّ

اِلِحيَن، أْشَهُد أْن لاَ إلَه إِلاَّ هللا  َوَعلى ِعَباِد هللا الصَّ

 َهُد أَن ُمحمَّداً َعْبُدُه َورَُسولُه".َوأشْ 

لاَِة َفْليَُقْل: "  وفي لفظ: إِذَا َقَعَد أَحُدُكْم ِللصَّ

َحيَّاُت هلل " وذكره إلى آخره.  التَّ

ْمُتْم على  ْكم إِذَا َفَعْلُتْم ذِلَك َفَقْد َسلَّ وفيه "َفإنَّ

َماِء َوالأْرض. "  ُكل َعْبٍد صالح في السَّ

 يَّْر ِمَن اْلَمْسألِة ما َشاءَ. "وفيه " َفْلَيَتخَ 

 رواه البخاري ومسلم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 الكلمات:شرح 
 علمين : لقيين .

 التشهد : التحيات كلها .
 التحيات هلل : حتية , وهي كل قول او فعل دال على التعظيم .

فرضها ونفلها هلل عز  والصلوات : مجع صالة , وهي العبادة املعروفة
 وجل وهو املستحق الن يصلى له .

والطيبات : مجع طيبة , وهي كل ما طاب من صفة او قول او فعل 
فهو ثابت هلل تعاىل فاهلل تعاىل طيب وصفاته وكلماته وافعاله طيبة , وال 

 يقبل اال طيبا .
 السالم عليك : السالمة من كل افة وكروه واذى . 

 من صفات الرمحن الرحيم .ورمحة هللا : صفة 
 

 وبركاته : خرياته الكثرية وعطاياه املستمرة .
نفسه ومن معه لي ومنهم املص اإلسالميةمعشر االمة  أيالسالم علينا : 
 ان كان يف مجاعة .من املصلني 

 عباد هللا : مجع عبد وهو املتذلل هلل تعاىل بالطاعة .
 هللا وحقوق العباد وحقوق نفسه .الصاحلني: مجع صاحل وهو القائم حبقوق 

 اشهد ان ال اله اال هللا : اقر اقرارا جازما بانه ال معبود حبق اال هللا .
وان حممدا عبده ورسوله : اقر اقرارا جازما بان حممدا صلى هللا عليه وسلم 
عبد هللا اجملتىب ورسوله املصطفى فال متبوع حبق اال حممد صلى هللا عليه 

 وسلم .
 : اذا جلس جلوسه للتشهد . اذا قعد

 فعلتم ذلك : قلتم ذلك السالم .
 فليتخري : فليقل ما خيتار .

 من املسألة : من دعاء هللا واالحلاح يف سؤاله .
 املعىن اإلمجايل:

يذكر عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
األخري يف جلوس علمه التشهد، الذي يقال يف جلوس الصالة األول و 

الصالة األول واألخري يف الصالة الرباعية، والثالثية، وىف اجللوس األخري يف 
الصالة الثنائية، وأنه ُعىَن صلى هللا عليه وسلم بتعليمه إياه، فجعل يده يف 
يده، وفّهمه إياه تكريرا وتلقينا، كإحدى سور القرآن، وذلك ألمهية هذه 

 .التمجيدات والدعوات املباركات
فقد ابتدأت بتعظيم هللا تعاىل، التعظيم املطلق، وأنه املستحق للصلوات 

 وسائر العبادات، والطيبات من األقوال واألعمال واألوصاف.
وبعد أن أثىن على هللا تعاىل ثىّن بالدعاء للنيب صلى هللا عليه وسلم 
 بالسالمة من النقائص واآلَفات، وسأل هللا له الرمحة واخلري، والزيادة

 الكاملة من ذلك.
 مث دعا لنفسه واحلاضرين من اآلدميني واملالئكة.

أهل مث عم بدعائه عباد هللا الصاحلني كلهم، من اإلنس، واجلن، واملالئكة 
السماء واألرض، من السابقني والالحقني، فهذا من جوامع كلمه صلى هللا 

 عليه وسلم.
 
 

مث شهد الشههادة اجلازمهة بأنهه ال معبهود حبهق إال هللا، وأن حممهداهللا صهلى هللا 
 عليه وسلم له صفتان.

 إحدامها: أنه متصف بصفة العبودية.
والثانية: صفة الرسالة. وكال الصفتني، صفة تكرمي وتشريف، وتوسط بهني 

 الُعُلوِّ واجلفاء.
 لفوائد املستنبطة:ا
احلديث على مشهروعية تعلهيم أذكهار الصهالة للنهاس، فهالنيب صهلى ه دل 1

 هللا عليه وسلم عّلم ابن مسعود رضي هللا عنه ذكرا من أذكار الصالة.
ه يدل احلديث على أن النيب صلى هللا عليه وسهلم كهان يعلمههم السهورة 2

مهن القهرآن حهف وفظوههها، بهدليل قهول ابهن مسههعود رضهي هللا عنهه:  كمهها 
سههورة مههن القههرآن   فأصههب  تعليمههه هلههم للقههرآن  هها يقههاس عليههه يعلمنهها ال

 غريه، ويضرب به املثل يف التأكيد.
ههه كمهها يههدل علههى  صههيص بعههد الطلبههة لزيههد عنايههة لقههول ابههن مسههعود 3

رضي هللا عنه: علمين  وقوله:  وكفي بني كفيه  ، وهذه العناية تكون ملن 
 من بني الصحابة. متيز منهم كما متيز ابن مسعود رضي هللا عنه

هه ويهدل احلهديث  كفهي بهني كفيهه   علهى أنهه مهن وسهائل تعلهيم الطههالب 4
أن يضههع يههده علههى يههدي طالبههه أثنههاء التعلههيم، أو يأخههذ بيههده، فههإن ذلههك 

 أدعى لقبول الطالب وحمبته ملعلمه.
هههههَع لفهههههن   التحيهههههات   ألن اجلمهههههع أليهههههق لخاطبهههههة امللهههههو ، وهللا 5 هههههه مجِّ

عههههاىل، وليههههدخل يف ذلههههك كههههل حتيههههة يف الوجههههود ملههههك امللههههو  سههههبحانه وت
 .فاهلل أوىل هبا سبحانه

هههه ابتهههدأ بلفهههن التحيهههة قبهههل ذكهههر الصهههلوات فقهههال:  التحيهههات هلل  -6
والصهههههههلوات   فقهههههههدم ذكهههههههر التحيهههههههات علهههههههى الصهههههههلوات  ألن التحيهههههههة 

 .تتقدم على غريها من عبارات الثناء والتمجيد
هلهههههها سههههههبحانه، وهههههههي قولههههههه:  هلل   أي هللا  ههههههتص هبهههههها ومسههههههتحق  -7

تفيهههههد وجهههههوب إخهههههالد العبهههههادة لهههههه وحهههههده، وهلهههههذا وهللا أعلهههههم قهههههدمت 
بعههههههد قولههههههه   التحيههههههات   فقههههههال:  هلل   مث عطههههههف عليههههههها غريههههههها مههههههن 
هههههههههُر ههههههههههذا التقهههههههههدمي يكمهههههههههن يف وجهههههههههوب   الصهههههههههلوات والطيبهههههههههات  َفسِّ

 .اإلخالد وأمهيته
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والصهلوات   أن صهلوات العبهد سهواء أدعيتهه أو صهالته يدل قولهه:   -8
الفعلية ال تصهرف إال هلل سهبحانه، فمهن دعها غهري هللا فقهد أشهر ، كمها أن 
من صلى لغري فقد كفهر، ففهي العبهارة   والصهلوات هلل   مها يزيهد التوحيهد 

 .ويثبته
قوله:  والطيبات   وإن كان فيها أقوال إال أن الظهاهر وهللا أعلهم أن  -9

تبقى على عمومها فتشمل كل طيب من األقوال واألفعال، فاهلل طيٌب ال 
يقبل إال طيبهاهللا، ومهن عمهل عمهالهللا أشهر  فيهه مهع هللا تركهه هللا وشهركه، ومهن 

 ." أمسائه الطيب، وقال يف كتابه   إليه يصعد الكلم الطيب
هذه األلفاظ تريب اإلنسهان علهى اإلخهالد هلل، وتعظيمهه، فهإن مهن  -11

تأمهل ألفههاظ ههذا الههدعاء وجههدها تصهرف العبههادة والثنهاء هلل وحههده إعالمهها 
 .هبذا األصل

يدل احلديث على أن الثناء والكالم الطيهب مهن األعمهال الصهاحلة  -11
 اليت يثاب عليها اإلنسان .

 عاء:احلديث راعى جانب التدرج بالد -12
 أ ه فابتدأ بالثناء على هللا.

 ب ه مث السالم على النيب صلى هللا عليه وسلم.
 ج ه مث الدعاء للنفس.

 د ه مث الدعاء إلخوانه املسلمني.
فههانتظم الههدعاء أحسههن نظههام، وهههذا مهها ينبغههي ليفنسههان مراعاتههه يف دعائههه 

 فيضع لكل أمر موضعه املناسب.
 ه قوله:  السالم عليك   وتمل:-13

أ ه أن يكهههون الهههدعاء للنهههيب صهههلى هللا عليهههه وسهههلم بالسهههالمة مهههن املكهههاره 
 والنقص والعيب.

 ب ه ووتمل أنه تربيك عليه باسم هللا السالم.
ج ه ووتمل معناه التعويذ باهلل والتحصني به، فإن السالم اسم له سبحانه 

 تقديره: هللا عليك حفين وكفيل، قاله األلباين رمحه هللا.
ه قوله:   عليك أيها النيب   مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم تويف، -14

 أي أن اخلطاب خطاب شاهد  اطب، ويف هذا دليل على اتباعنا أللفاظ 

 األحاديث من غري تغيري وال تبديل، فرحم هللا أمةهللا حفظت دينها وألفاظها.
النههيب ورمحههة هللا وبركاتههه   عِّظَههُم حههق يف قولههه:  السههالم عليههك أيههها  -15

النيب صلى هللا عليهه وسهلم، حيهث خصصهه املصهلي نهزء مهن دعائهه والسهالم 
عليه باإلضافة إىل الدعاء له بالرمحة والربكهة، وههذا عائهد إىل منزلتهه صهلى هللا 

 .عليه وسلم عند املؤمن
ههذا يرجهع يف قوله:  السالم علينا  : فيه الدعاء للنفس بالسهالمة، و  -16

لعظههيم فضههل الههدعاء بالسههالمة ألاهها تشههمل السههالمة مههن العيههوب والههذنوب 
 .والنقائص، فاختار من أمساء هللا ما يناسب ذلك

قولههه:  الصههاحلني   يههدل بههاملفهوم علههى أن غههري الصههاحلني ال يشههملهم  -17
 . هذا الدعاء

أنهه ُجعهل ه فيه عِّظم منزلة األخوة، فالصالة رغم منزلتهها العظيمهة إال  -18
 ا .إلخواننا نصيب فيها من دعائن

جاء لفن الشهادتني يف آخرهها إشهارة إىل أن األعمهال ينبغهي أن  هتم  -19
بالشهههادتني، وهلههذا مههن كههان آخههر كالمههه مههن الههدنيا الشهههادة دخههل اجلنههة كمهها 

 . ثبت يف األحاديث
 يدل اقرتان الشهادتني على اإلخالد واملتابعهة، فهال يقبهل العمهل إال -21

إذا كان خالصاهللا هلل، وموافقاهللا سنة نبيهه صهلى هللا عليهه وسهلم،وهذا ههو شههادة 
 .أال إله إال هللا، وشهادة أن حممدا رسول هللا

 دعاء التشهد من أمجع األدعية حيث مجع عدة أمور عظيمة: -21
الثنههاء علهههى هللا لهها ههههو أهلهههه، مث السههالم علهههى رسههوله، مث الهههدعاء لنفسهههه، مث 

 إلخوانه، مث الشهادتني، وهذا من أعجب ما فيه مع اختصار ألفاظه.الدعاء 
 حرد النيب صلى هللا عليه وسلم على تعليم امته والعناية بذلك . -22
ان حمههل التشهههد يف الصههالة بعههد السههجدة األخههرية يف كههل صههالة وبههع  -23

 الركعة الثانية قي الثالثية والرباعية أيضا .
ان تشهههد بغههريه  هها صهه  عههن النههيب صههالة و وجههوب هههذا التشهههد يف ال -24

 صلى هللا عليه وسلم جاز .
 جواز الدعاء يف الصالة لا احب ما مل يكن امثا . -25
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم . هللا اعلمو
 
 
 

  :المطويةعنوان 

كيفية التشهد وموضعه من بيان 

 الصلاة
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (55اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعّدها 
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