
(إذا تشهد أحدكم 

فليستعذ بالله)



01 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

روى الشيخان واللفظ ملسلم َعْن أَِ� ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه 

َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:

إَِذا تََشهََّد أََحُدكُْم فَلْيَْستَِعْذ ِباللِه ِمْن أَْربَعٍ يَُقوُل: اللُهمَّ إِ�ِّ أَُعوُذ 

الَْمْحيَا  ِفتَْنِة  َوِمْن  الَْقْربِ،  َعَذاِب  َوِمْن  َجَهنََّم،  َعَذاِب  ِمْن  ِبَك 

اِل جَّ َوالَْمَ¡ِت، َوِمْن َرشِّ ِفتَْنِة الَْمِسيِح الدَّ

 الحديث 
الثالث عشر
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 (إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

تََشهََّد: فرغ من قراءة التشهد وقبل أن يسلم من الصالة

أَُعوُذ: أعتصم وأستج¨

ِفتَْنِة الَْمْحيَا َوالَْمَ¡ِت: االبتالء واالمتحان يف الحياة، وعند االحتضار وسؤال امللك» يف 

القرب

: �
��المعا

فوائد في الدعاء واالستعاذة: 
مكانة الدعاء وأهميته، وحرص النبي صىل الله عليه وسلم عىل أن يدل أصحابه عليه، ك¡ قال 

عليه الصالة والسالم: "اليرد القضاء اال الدعاء"

، فحقيقة معناها هو الهروب من  االستعاذة هي االلتجاء واالعتصام والتحصن بغرض دفع الرضُّ

يشء تخافه إىل من يعصمك منه

التعوذ يدخل يف أك¼ أمور الحياة فهو باب كب¨ لدفع الرض عن العبد ومنها ما ذكر يف هذا 

ين والشياط» والع»  وأرشار الخلق  الحديث، وأمور أخرى كالرشك والفقر والجÀ والبخل والدَّ

والبالء وحتى دخول الخالء

ورد يف حديث آخر أن الرسول صىل الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه التعوذات األربع 

ك¡ يعلمهم السورة من القرآن لشدة عنايته بها وحرصه عىل تحفيظهم إيَّاها والعمل بها

تكرار االستعاذات األربع خمس مرات عىل األقل يف اليوم والليلة دليل عىل خطور 

هذه األمور، ولزوم االستحضار الدائم لها واالحتياج لتوفيق الله يف مقابلها

تعوذ النبي صىل الله عليه وسلم رغم أنه معاذ ومعصوم إظهار للفقر والعبودية 

والخضوع لله، وليكون قدوة ألمته وترشيعا

ال يجوز االستعاذة بغائب لدفع الرض في¡ ال يقدر عليه إال الله فهي عبادة ال تُرصف 

إال لله عز وجل، فمن استعاذ Öخلوق يف هذا املقام كفر بالله عز وجل

بدليل  جائزة،  يشاهده  ُرضِّ  لدفع  املستطيع  الحارض  الحي  باملخلوق  االستعاذة 

حديث أ� مسعود األنصاري الذي رواه مسلم أنه كان يرضب غالما له، فل¡ رأى 

الغالم رسول الله قال أعوذ برسول الله وذلك لينجيه من هذا الرضب الذي يالقيه
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( (إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

تََشهََّد: فرغ من قراءة التشهد وقبل أن يسلم من الصالة

أَُعوُذ: أعتصم وأستج¨

ِفتَْنِة الَْمْحيَا َوالَْمَ¡ِت: االبتالء واالمتحان يف الحياة، وعند االحتضار وسؤال امللك» يف 

القرب

فوائد في الدعاء واالستعاذة: 
مكانة الدعاء وأهميته، وحرص النبي صىل الله عليه وسلم عىل أن يدل أصحابه عليه، ك¡ قال 

عليه الصالة والسالم: "اليرد القضاء اال الدعاء"

، فحقيقة معناها هو الهروب من  االستعاذة هي االلتجاء واالعتصام والتحصن بغرض دفع الرضُّ

يشء تخافه إىل من يعصمك منه

التعوذ يدخل يف أك¼ أمور الحياة فهو باب كب¨ لدفع الرض عن العبد ومنها ما ذكر يف هذا 

ين والشياط» والع»  وأرشار الخلق  الحديث، وأمور أخرى كالرشك والفقر والجÀ والبخل والدَّ

والبالء وحتى دخول الخالء

ورد يف حديث آخر أن الرسول صىل الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه التعوذات األربع 

ك¡ يعلمهم السورة من القرآن لشدة عنايته بها وحرصه عىل تحفيظهم إيَّاها والعمل بها

تكرار االستعاذات األربع خمس مرات عىل األقل يف اليوم والليلة دليل عىل خطور 

هذه األمور، ولزوم االستحضار الدائم لها واالحتياج لتوفيق الله يف مقابلها

تعوذ النبي صىل الله عليه وسلم رغم أنه معاذ ومعصوم إظهار للفقر والعبودية 

والخضوع لله، وليكون قدوة ألمته وترشيعا

ال يجوز االستعاذة بغائب لدفع الرض في¡ ال يقدر عليه إال الله فهي عبادة ال تُرصف 

إال لله عز وجل، فمن استعاذ Öخلوق يف هذا املقام كفر بالله عز وجل

بدليل  جائزة،  يشاهده  ُرضِّ  لدفع  املستطيع  الحارض  الحي  باملخلوق  االستعاذة 

حديث أ� مسعود األنصاري الذي رواه مسلم أنه كان يرضب غالما له، فل¡ رأى 

الغالم رسول الله قال أعوذ برسول الله وذلك لينجيه من هذا الرضب الذي يالقيه
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  الفوائد (24 فائدة) 

3

4



04 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

 (إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

تََشهََّد: فرغ من قراءة التشهد وقبل أن يسلم من الصالة

أَُعوُذ: أعتصم وأستج¨

ِفتَْنِة الَْمْحيَا َوالَْمَ¡ِت: االبتالء واالمتحان يف الحياة، وعند االحتضار وسؤال امللك» يف 

القرب

فوائد في الدعاء واالستعاذة: 
مكانة الدعاء وأهميته، وحرص النبي صىل الله عليه وسلم عىل أن يدل أصحابه عليه، ك¡ قال 

عليه الصالة والسالم: "اليرد القضاء اال الدعاء"

، فحقيقة معناها هو الهروب من  االستعاذة هي االلتجاء واالعتصام والتحصن بغرض دفع الرضُّ

يشء تخافه إىل من يعصمك منه

التعوذ يدخل يف أك¼ أمور الحياة فهو باب كب¨ لدفع الرض عن العبد ومنها ما ذكر يف هذا 

ين والشياط» والع»  وأرشار الخلق  الحديث، وأمور أخرى كالرشك والفقر والجÀ والبخل والدَّ

والبالء وحتى دخول الخالء

ورد يف حديث آخر أن الرسول صىل الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه التعوذات األربع 

ك¡ يعلمهم السورة من القرآن لشدة عنايته بها وحرصه عىل تحفيظهم إيَّاها والعمل بها

تكرار االستعاذات األربع خمس مرات عىل األقل يف اليوم والليلة دليل عىل خطور 

هذه األمور، ولزوم االستحضار الدائم لها واالحتياج لتوفيق الله يف مقابلها

تعوذ النبي صىل الله عليه وسلم رغم أنه معاذ ومعصوم إظهار للفقر والعبودية 

والخضوع لله، وليكون قدوة ألمته وترشيعا

ال يجوز االستعاذة بغائب لدفع الرض في¡ ال يقدر عليه إال الله فهي عبادة ال تُرصف 

إال لله عز وجل، فمن استعاذ Öخلوق يف هذا املقام كفر بالله عز وجل

بدليل  جائزة،  يشاهده  ُرضِّ  لدفع  املستطيع  الحارض  الحي  باملخلوق  االستعاذة 

حديث أ� مسعود األنصاري الذي رواه مسلم أنه كان يرضب غالما له، فل¡ رأى 

الغالم رسول الله قال أعوذ برسول الله وذلك لينجيه من هذا الرضب الذي يالقيه
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 (إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

1 استمرار الفÛ من بداية خلق اإلنسان حتى موته كل¡ زالت فتنة ظهرت أخرى

 االستحضار الدائم للموت وملا بعده وهو يتناسب مع قوله صىل الله عليه وسلم: "أك¼وا من 

ذكر هاذم اللذات"

̈ا إذا صرب العبد وثبت فيها، فيزداد بها الذين آمنوا إÜانا، وتكون رشا عىل  من الفÛ ما يكون خ

ضعاف اإلÜان وتنقية للصف املسلم منهم

الكفر والرشك والبدع  اإلنسان يف كل لحظات حياته من  له  يتعرض  املحيا: هي كل ما  فتنة 

̈ها ورشها والشهوات والشبهات، وما Üر به من األقدار خ

إثبات عذاب القرب ونعيمه ووجوب اإلÜان به ألنه أول منازل اإلÜان باليوم اآلخر

اثبات خروج املسيح الدجال، وأن فتنته من أعظم الفÛ التي áر عىل الخلق منذ آدم

      الفوائد عقادية :      

عزاء املظلوم يف الدنيا أن الله لن يضيعه وأن ظامله وإن أفلت يف الدنيا فال مهرب له يوم 

القيامة.

عليها،  يبعث  طاعة  عىل  مات  فمن  عليه،  áوت  ما  عىل  تبعث  الناس 

والعكس كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه 

يبعث ملبيا وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل 

نياتهم."ويشق عليهم أن يتخلفوا عني"، كامل اإلÜان يشق عليه التقص¨ 

يف متابعة الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله 

عليهم عىل مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

2
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 (إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

      الفوائد الفقهية :

استحباب الدعاء قبل التسليم لقوله صىل الله عليه وسلم يف هذا املوضع: "ثم ليتخ¨ من 

املسألة ما شاء"

استحباب هذه التعوذات األربع بالذات استحبابا شديدا وهو قول الجمهور من أهل العلم، 

بل ذهب بعضهم لوجوبها 

1

2
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 (إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

الفوائد العامة:  

استمرار الفÛ من بداية خلق اإلنسان حتى موته كل¡ زالت فتنة ظهرت أخرى

 االستحضار الدائم للموت وملا بعده وهو يتناسب مع قوله صىل الله عليه وسلم: "أك¼وا من 

ذكر هاذم اللذات"

̈ا إذا صرب العبد وثبت فيها، فيزداد بها الذين آمنوا إÜانا، وتكون رشا عىل  من الفÛ ما يكون خ

ضعاف اإلÜان وتنقية للصف املسلم منهم

الكفر والرشك والبدع  اإلنسان يف كل لحظات حياته من  له  يتعرض  املحيا: هي كل ما  فتنة 

̈ها ورشها والشهوات والشبهات، وما Üر به من األقدار خ

1

2

عزاء املظلوم يف الدنيا أن الله لن يضيعه وأن ظامله وإن أفلت يف الدنيا فال مهرب له يوم 

القيامة.

عليها،  يبعث  طاعة  عىل  مات  فمن  عليه،  áوت  ما  عىل  تبعث  الناس 

والعكس كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه 

يبعث ملبيا وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل 

نياتهم."ويشق عليهم أن يتخلفوا عني"، كامل اإلÜان يشق عليه التقص¨ 

يف متابعة الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله 

عليهم عىل مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.
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(Who amongst you is fasting today?)

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن أمور 

ال ينبني عليها شيئ يف أمر دينه ودنياه، فأبو ذر ذكر أن ناسا من أصحاب النبي 

صىل الله عليه وسلم قالوا، وé يهتم بنقل أس¡ءهم لراوي الحديث.

. يف قوله صىل الله عليه وسلم (يف بُضع أحدكم صدقة) توجيه عام لألمة بأرسها 

سواء املورس والفق¨ واملعدم منهم باستحباب الزواج، فمن كان تزوج فليستحرض 

استمرار الفÛ من بداية خلق اإلنسان حتى موته كل¡ زالت فتنة ظهرت أخرى

 االستحضار الدائم للموت وملا بعده وهو يتناسب مع قوله صىل الله عليه وسلم: "أك¼وا من 

ذكر هاذم اللذات"

̈ا إذا صرب العبد وثبت فيها، فيزداد بها الذين آمنوا إÜانا، وتكون رشا عىل  من الفÛ ما يكون خ

ضعاف اإلÜان وتنقية للصف املسلم منهم

الكفر والرشك والبدع  اإلنسان يف كل لحظات حياته من  له  يتعرض  املحيا: هي كل ما  فتنة 

̈ها ورشها والشهوات والشبهات، وما Üر به من األقدار خ

إثبات عذاب القرب ونعيمه ووجوب اإلÜان به ألنه أول منازل اإلÜان باليوم اآلخر

اثبات خروج املسيح الدجال، وأن فتنته من أعظم الفÛ التي áر عىل الخلق منذ آدم

عزاء املظلوم يف الدنيا أن الله لن يضيعه وأن ظامله وإن أفلت يف الدنيا فال مهرب له يوم 

القيامة.

عليها،  يبعث  طاعة  عىل  مات  فمن  عليه،  áوت  ما  عىل  تبعث  الناس 

والعكس كذلك، ودليله يف هذا الحديث ويف خرب من مات يف الحج أنه 

يبعث ملبيا وخرب الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم ويبعثون عىل 

نياتهم."ويشق عليهم أن يتخلفوا عني"، كامل اإلÜان يشق عليه التقص¨ 

يف متابعة الحبيب صىل الله عليه وسلم و قد حرص الصحابة رضوان الله 

عليهم عىل مالزمة النبي صىل الله عليه وسلم يف كل الظروف.

 (إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

 فتنة امل¡ت: لها معنيان

املعنى األول: االحتضار وخروج الروح وما يشعر به االنسان عندها من آالم شديدة يف سكرات 

املوت، وما ورد من حضور الشيطان للحظة االحتضار لدعوة اإلنسان للكفر بالله عندها، ففتنة 

امل¡ت عىل ذلك جزء من فتنة املحيا، ويكون ذكرها بعدها لتأكيد خطورة هذه اللحظة من الحياة

املعنى الثا�: سؤال امللك» يف القرب عن الرب والدين والرسول، ويكون ذكرها مع فتنة املحيا لقربها 

منها زمنيا، أو ألنها حصاد لها

التبرص بدعاة السوء، ونارشى اإللحاد والفساد، فإنهم كاملسيح الدجال يخرجون عىل الناس باسم 

املصلح» املجددين، وهم الهادمون للفضيلة والدين

ختام الصالة بهذا الدعاء يربطها بالحياة الدنيا واآلخرة يف آن واحد، فهو حلقة ربط بينها وب» 

امل¡رسة الفعلية ملواجهة فتنة املحيا ثم فتنة امل¡ت بغرض اتقاء عذاب القرب وعذاب جهنم ومن 

فتنة الدجال، فيكون هذا الدعاء مذكرا بالوظيفة العملية للصالة وهي النهي عن الفحشاء واملنكر

 استحباب الدعاء بالجوامع من األلفاظ
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( (إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

الفوائد اللغوية: 

 االستعاذة تكون لدفع الرش أما اللياذة (ألوذ) تكون لطلب الخ¨

 معنى كلمة "املسيح":-

أ - أوال يف حق عيىس عليه السالم: املتحرك يف األرض للتعبد أو للجهاد، أو هو الذي Üسح 

عىل أصحاب العاهات فتربأ بربكة مسحته

ب - ثانيا يف حق الدجال: املتحرك يف األرض لإلفساد أو ألنه ممسوح الع» اليمنى أعور

ال يقال املسيح مطلقا بغ¨ صفة إال إن أُريد به املسيح النبي، أما املسيح الدجال فال يطلق 

إال مقرتنا بوصف الدجال للتفريق بينه¡

 خطأ تسمية املسيح الدجال "املسيخ"، لعدم ورودها يف السنة بهذا اللفظ
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