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َلم ِد َوالسَّ َبْيَن الَتَشهُّ





ِحيمِ ْحَمِن الرَّ ِبْسمِ اهللِ الرَّ

َوسّلم  اهللُ  وَصلَّى  اْلَعاَلِميَن،  َربِّ  هللِِ  اْلَحْمُد 
د،  ُمَحمَّ َنا  َنِبيِّ َوَرُســوِلــِه  َعْبِدِه  َعَلى  َوَبـــاَرَك 

َوَعَلى آِلِه وأْصَحاِبِه أْجَمِعين... وبعد:

 > النبي  عن  مْأثورٌة  َصِحْيَحٌة  َأْدعَيٌة  َفهذِه 
بين  الُمصّلي  يقولها  ــراره,  إْق أْو  ِفْعله  ِمن 
ر  َيتخيَّ الّصلة،  من  والتسليم  األخير  التشّهد 

منها ما شاء.

ٍد،  آِل ُمَحمَّ ٍد َوَعَلى  ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ  .1
ْيَت َعَلى ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِهيَم،  َكَما َصلَّ
َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ آِل  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ــارِْك  َوَب
َباَرْكَت َعَلى ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِفي 
َك َحِميٌد َمِجيٌد. )قال بعض العلماء: الّصلة  الَعاَلِميَن، ِإنَّ

على النبي < بعد التشّهد فرض(

َم،  َجَهنَّ َعــَذاِب  ِمْن  ِبَك  َأُعــوُذ  ي  ِإنِّ اللُهمَّ   .2
َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت، 
العلماء:  بعض  )قال  اِل.  جَّ الدَّ اْلَمِسيِح  ِفْتَنِة  َشرِّ  َوِمْن 

قول هذا الدعاء واجب(

ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الَمْأَثمِ َوالَمْغَرمِ. ُهمَّ ِإنِّ 3. اللَّ
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َوَأُعوُذ  الُبْخِل،  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ي  ِإنِّ ُهمَّ  اللَّ  .4
ِبَك ِمَن الُجْبِن، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُأَردَّ ِإَلى َأْرَذِل 

الُعُمرِ.

ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوِمْن  ُهمَّ ِإنِّ 5. اللَّ
)وَيحتِمل أن يكون في موضع آخر  َبْعُد.  َأْعَمْل  َلْم  َما  َشرِّ 

من الّصلة(

)وَيحتِمل أن يكون  َيِسيًرا.  ُهمَّ َحاِسْبِني ِحَساًبا  اللَّ  .6
في موضع آخر من الّصلة(

ي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكِثيًرا، َواَل  ُهمَّ ِإنِّ 7. اللَّ
ُنوَب ِإالَّ َأْنَت، َفاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن  َيْغِفُر الذُّ
ِحيُم.  الرَّ الَغُفوُر  َأْنَت  َك  ِإنَّ َواْرَحْمِني،  ِعْنِدَك، 

)وَيحتِمل أن يكون في موضع آخر من الّصلة(

ي َعَلى ِذْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن  ُهمَّ َأِعنِّ 8. اللَّ
هذا  ى  وُيسمَّ الــّســلم،  بعد  يكون  أن  )وَيحتِمل  ِعَباَدِتَك. 
ة(، وأنا ُأجيز بهذا  الحديث: )الَحِديُث الُمَسْلَسُل ِباْلَمَحبَّ

العلم بما أجازنا به  َيقرأ هذا ِمن طّلب  الحديث َمن 

 ،> النبي  إلى  بسنده  القاسم  عبدالمحسن  شيخنا 

ِحّبك، فل َتَدعّن في ُدُبر كّل صلة  فأقول: واهللِ إّني أَلُ

َوُحْسِن  َوُشْكرَِك  ِذْكرَِك  ي َعَلى  َأِعنِّ ُهمَّ  اللَّ أْن تقول: 

ِعَباَدِتَك(
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اْلَخْلِق،  َعَلى  َوُقْدَرِتَك  اْلَغْيَب،  ِبِعْلِمَك  ُهمَّ  اللَّ  .9
ِإَذا  ِني  َوَتَوفَّ ِلي،  َخْيًرا  اْلَحَياَة  َعِلْمَت  َما  َأْحِيِني 

َخْشَيَتَك  َوَأْسَأُلَك  ُهمَّ  اللَّ ِلي،  َخْيًرا  اْلَوَفاُة  َكاَنِت 

اْلَحقِّ  َكِلَمَة  َوَأْســَأُلــَك  َهاَدِة،  َوالشَّ اْلَغْيِب  ِفي 

اْلَفْقرِ  اْلَقْصَد ِفي  َوَأْسَأُلَك  َضا،  َوالرِّ اْلَغَضِب  ِفي 

َة َعْيٍن  َواْلِغَنى، َوَأْسَأُلَك َنِعيًما اَل َيِبيُد، َوَأْسَأُلَك ُقرَّ

اْلَقَضاِء،  َبْعَد  َضا  الرِّ َوَأْسَأُلَك  َتْنَقِطُع،  َواَل  َتْنَفُذ  اَل 

َة  َلذَّ َوَأْسَأُلَك  اْلَمْوِت،  َبْعَد  اْلَعْيِش  َبْرَد  َوَأْسَأُلَك 

ِلَقاِئَك،  ِإَلى  الشوَق  َوَأْسَأُلَك  َوْجِهَك،  ِإَلى  َظرِ  النَّ

ا  نَّ ُهمَّ َزيِّ ٍة، اللَّ ٍة، َواَل ِفْتَنٍة ُمِضلَّ اَء ُمِضرَّ ِفي َغْيرِ َضرَّ

أن  )وَيحتِمل  ُمْهَتِديَن.  ُهَداًة  َواْجَعْلَنا  يَماِن،  اْلِ ِبزِيَنِة 

يكون في موضع آخر من الّصلة(

ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه  ي َأْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيرِ ُكلِّ ُهمَّ ِإنِّ 10. اللَّ
رِّ  َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ

ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم،  ُكلِّ

َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل،  َة َوَما َقرَّ َوَأْسَأُلَك اْلَجنَّ

َأْو  َقْوٍل  ِمْن  ِإَلْيَها  َب  َقرَّ َوَما  ارِ  النَّ ِمَن  ِبَك  َوَأُعوُذ 

َعَمٍل، َوَأْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيرِ َما َسَأَلَك َعْبُدَك َوَرُسوُلَك 

ِمْنُه  اْسَتَعاَذَك  َما  َشرِّ  ِمْن  ِبَك  َوَأُعوُذ   ،> ٌد  ُمَحمَّ

ٌد <، َوَأْسَأُلَك َما َقَضْيَت ِلي  َعْبُدَك َوَرُسوُلَك ُمَحمَّ

ِمْن َأْمرٍ َأْن َتْجَعَل َعاِقَبَتُه ِلي َرَشًدا. )وَيحتِمل أن يكون 

في موضع آخر من الّصلة(
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َمُد،  َحُد الصَّ ي َأْسَأُلَك َيا َاهللَُّ اْلَواِحِد اأْلَ ُهمَّ ِإنِّ 11. اللَّ
ِذي َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد، َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد،  الَّ

ِحيُم. َك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ َأْن َتْغِفَر ِلي ُذُنوِبي، ِإنَّ

ي َأْسَأُلَك ِبَأنَّ َلَك اْلَحْمَد، اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت،  12. اللُهمَّ ِإنِّ
َماَواِت  السَّ َبِديَع  َيا  اُن،  اْلَمنَّ َلَك،  َشرِيَك  اَل  َوْحَدَك 

وُم،  َقيُّ َيا  َحيُّ  َيا  ْكــَرامِ،  َواْلِ اْلَجَلِل  َذا  َيا  ْرِض،  َواأْلَ

ارِ. َة، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّ ي َأْسَأُلَك اْلَجنَّ ِإنِّ

ْرُت، َوَما  ْمُت َوَما َأخَّ 13. اللُهمَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّ
َأْنَت  َوَما  َأْسَرْفُت،  َوَما  َأْعَلْنُت،  َوَما  ــَرْرُت  َأْس
ُر،  اْلُمَؤخِّ َوَأْنَت  ُم  اْلُمَقدِّ َأْنَت  ي،  ِمنِّ ِبِه  َأْعَلُم 

اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت.

َأْنَت،  ِإَلَه ِإالَّ  14. ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك، اَل 
َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيَك.

وكان عبداهلل بن مسعود Ó يقول بعد التشّهد: 

َحَسَنًة  اْلِخــَرِة  َوِفي  َحَسَنًة  ْنَيا  الدُّ ِفي  آِتَنا  َنا  َربَّ

ُذُنوَبَنا  َلَنا  َفاْغِفْر  ا  آَمنَّ َنا  ِإنَّ َنا  َربَّ ارِ،  النَّ َعَذاَب  َوِقَنا 

َنا َوآِتَنا َما  ْبَرارِ، َربَّ َنا َمَع اأْلَ َئاِتَنا َوَتَوفَّ ا َسيِّ ْر َعنَّ َوَكفِّ

َك  َوَعْدَتَنا َعَلى ُرُسِلَك َواَل ُتْخزَِنا َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِإنَّ

اَل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد.

* * *
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محمد عبدالحافظ الُجبوري
الجامعة اإلسالمية

بالمدينة المنورة

ُب َطيِّ
الَكَلمِ




