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اَر بَن َيا�ِسٍر َدَخَل الَم�ْسِجَد  عن عبد اهلل بن َعَنَمَة َقاَل: َراأَْيُت َعمَّ
اأََبا  َيا  َفُقْلُت:  اإَِلْيِه،  ُقْمُت  َخَرَج  ا  َفَلمَّ َقاَل:  اَلَة،  ال�سَّ َفاأََخفَّ  لَّى،  َف�سَ
ُت ِمْن ُحُدوِدَها �َسْيًئا؟  ْفَت؛ َقاَل: َفَهْل َراأَْيَتِني اْنَتَق�سْ الَيْقَظاِن! َلَقْد َخفَّ
اهلل  َر�ُسوَل  �َسِمْعُت  ْيَطاِن؛  ال�سَّ �َسْهَوَة  ِبَها  َباَدْرُت  ي  َفاإِنِّ َقاَل:  اَل،  ُقْلُت: 
اَلَة َما ُيْكَتُب َلُه ِمْنَها �إِالَّ ُع�ْشُرَها،  ح َيُقوُل: »�إِنَّ �لَعْبَد َلُي�َشلِّي �ل�شَّ

ُفَها«)1(. ُت�ْشُعَها، ُثُمُنَها، �ُشُبُعَها، �ُشُد�ُشَها، ُخُم�ُشَها، ُرُبُعَها، ُثُلُثَها، ِن�شْ

�ساَع  زاد  وكلَّما  اأكمل،  كاَن  الة  ال�سَّ في  قلَّ  كلَّما  الو�سوا�س 
ة؛ ليُفوز باأجر  من �سالة الَعبد بَح�ْسبه، فحاَجُة الَعبد اإلى دفِعه ما�سَّ
ه لي�س له ِمن �سالِته اإالَّ ما عقَل منها، والَّذي ُيعيُن على  �سالِته، فاإنَّ

اغل. عف ال�سَّ ة المقَت�سي، و�سَ ذلك �سيئان: قوَّ
ويفَعُله،  يقوُله  ما  يعقَل  اأن  في  الَعبد  فاجتهاد  �الأوَّل:  ا  �أمَّ
ه  ه ُمناٍج هلل تَعالى كاأنَّ عاء، وي�سَتح�سر اأنَّ كر والدُّ ويتدبَّر القراءَة والذِّ

يراه، فاإنَّ الم�سلِّي اإذا كان قائًما فاإنَّما ُيناجي ربَّه.
واالإح�ساُن: اأن تعبَد اهلل كاأنَّك تراه، فاإن مل تكن َتراه فاإنَّه يراك، ثمَّ 
الة كاَن اجنذاُبه اإليها اأوَكد، وهذا يكوُن  كلَّما ذاَق العبُد حالوَة ال�سَّ

ِة االإميان. بَح�ْسب قوَّ
بيُّ ح يقول: »ُحبِّب  ة لالإميان كثرية؛ ولهذا كان النَّ واالأ�سباُب املقويَّ
الِة«)2(. ُة َعْيني يف �ل�شَّ يُب، وُجِعلَت ُقرَّ �إيلَّ ِمن ُدْنَياكم: �لنِّ�َشاء، و�لطِّ

الِة« ومل يقل: اأرحنا  اأنَّه قال: »�أِرْحَنا َيا بالل بال�شَّ ويف حديث اآخر 
منها.

وهذا باب وا�سع.
ته، وخ�سيته، واإخال�س  فاإنَّ ما يف الَقلب من معرفة اهلل، وحمبَّ

نه االألباين يف »�سحيح اأبي داود«  )1( رواه اأحمد )18894(، واأبو داود )796(، وح�سَّ
.)761(

حه االألباين يف »�سحيح اجلامع«  �سائي )3939(، و�سحَّ )2( رواه اأحمد )12293(، والنَّ
.)3124(

يطان،  الة وال ي�سجر، فاإنَّه مبالزمة ذلك ين�سرُف عنه كيد ال�سَّ وال�سَّ
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ًها اإىل اهلل تعاىل بَقلبه جاء مَن الو�سوا�س اأمور  وكلَّما اأراد العبد توجُّ
ريق، كلَّما اأراد الَعبد اأن ي�سري  يطان مَبنزلة قاطع الطَّ اأخرى، فاإنَّ ال�سَّ
لف: اإنَّ  ريق عليه؛ ولهذا قيل لَبع�س ال�سَّ اإىل اهلل تعاىل اأراَد قطع الطَّ
ي�سَنُع  وما  َدقوا؛  �سَ فقال:  ُنَو�ْسو�س،  ال  يقولون:  والنَّ�سارى  اليهوَد 

يطان بالبيِت اخلِرب. ال�سَّ
ة اإالَّ باهلل  الكني طويل مو�سعه، وال حول وال قوَّ وتفا�سيل ما يعر�ُس لل�سَّ

العليِّ العظيم)4(.
 تكبرية االإحرام:

ا، قال: قال  اأن�ِس بن مالٍك  مذي يف »جامعه«)5( عن  روى التِّ
ُيْدِرُك  َجَماَعٍة  يف  َيْوًما  �أَْرَبِعنَي  هلل  لَّى  �شَ »َمْن   :@ اهلل  ر�سوُل 
ِمَن  َوَبَر�َءٌة  �لنَّار،  ِمَن  َبَر�َءٌة  َبَر�َءَتاِن:  َلُه  ُكِتَب  �الأُوَل  �لتَّْكِبرَيَة 

�لنَِّفاِق«.
اأن يف بياِن عظيم ثواب وجميِل ماآب َمن حاَفَظ  هذا حديٌث جليُل ال�سَّ
َفَواتها،  وعدم  باإدراكها  دقيقًة  عنايًة  وُعني  االإحرام،  تكبرية  على 
ولي�َس املق�سوُد بذكر االأربعنَي االقِت�سار عليها ثمَّ االنقطاع بعَد ذلَك، 
ة  ت هذه املدَّ ا املُراد بذلَك ــ واهلل اأعَلم ــ اأنَّ املالزمَة اإذا ا�سَتمرَّ واإنَّ
ويذهُب  حالوَتها،  ُق  ويتَذوَّ بالعبادة  ُذ  يتلذَّ املرَء  اأنَّ  فالَغالب  املبيَّنة، 

.  ل له اال�ستَقامة واملداوَمة بَتوفيق مَن اهلل عنه التَّكلُُّف، فتح�سُ
يف  ثبَت  كما  حاٍل،  اإىل  حاٍل  ِمن  االإن�ساُن  ُل  يَتحوَّ فيها  »واالأرَبعني 
بيِّ @ اأنَّه  حيَحنْي«)6( ِمن حديث ابن م�سعود ا، عن النَّ »ال�سَّ
ه �أرَبِعنَي يوًما، ُثمَّ يُكوُن َعلََقًة  قال: »ُيْجَمُع َخْلُق �أََحِدُكم يف َبْطِن �أمِّ

وُح««)7(. َغًة مْثَل َذلَك، ثمَّ ُيْنَفُخ فيِه �لرُّ مْثَل َذلَك، ثمَّ يُكوُن ُم�شْ

)4( »جمموع الفتاوى« البن تيميَّة )608/22( باخت�سار.
حيحة« )1979(. نه االألباين يف »ال�سَّ ))( )240(، وح�سَّ

)6( البخاري )3208، 3332، 94)6، 4)74(، وم�سلم )2643(.
)7( »جامع امل�سائل« البن تيمية ) 134/6(.

ا  ممَّ ذلك،  وغري  باأخباره،  والتَّ�سديق  ورجائه،  وخوفه،  له،  ين  الدِّ
كلَّما  ذلَك  ويقوى  عظيما،  تفا�سال  ويتفا�سلون  فيه،  ا�س  النَّ يتباين 
و�سفاته  اهلل  باأ�سماء  ومعرفًة  وفهًما  للقراآن،  تَدبًُّرا  العبد  ازداد 
ره اإليه يف عبادته وا�ستغاِله به، بحيُث يجد ا�سطراَره  وعظَمته، وتفقُّ
اإىل اأن يكون تعاىل معبوده وم�ستغاثه اأعَظم من ا�سطراره اإىل االأكل 
رب، فاإنَّه ال �سالح له اإالَّ باأن يكوَن اهلل ُهو معبوده الَّذي يطمئنُّ  وال�سُّ
اإليه، وياأن�ُس به، ويلتذُّ بذكره، وي�سَتيح به، وال ح�سوَل لهذا اإالَّ باإعانة 
اهلل، ومَتى كاَن للقلب اإلٌه غرُي اهلل ف�سَد وهلَك هالًكا ال �سالَح معه، 
َة اإالَّ به، وال  ِلحه، وال حوَل وال قوَّ ومَتى مل ُيِعنه اهلل على ذلَك مل ُي�سْ

ملجاأَ وال منَجا منه اإالَّ اإليه.

ر  ا زو�ل �لَعار�ض: فهو االجتهاد يف دفع ما ُي�ْسغل القلَب ِمن تفكُّ و�أمَّ
االإن�سان فيما ال َيعنيه، وتدبُّر اجلواذب الَّتي جتذب القلَب عن مق�سود 
الة، وهذا يف كلِّ عبد بح�سبه، فاإنَّ كرثَة الو�سوا�س بَح�سب كرثة  ال�سَّ
هوات، وتعليق الَقلب باملحبوبات الَّتي ين�سرُف القلُب  بهات وال�سَّ ال�سُّ

اإىل طلبها، واملكروهاِت الَّتي ين�سرُف القلب اإىل دفِعها.

، ِمن اأن يخطر بالَقلب ما َقد كان؛ اأو  ا من َقبيل احلبِّ والو�ساو�س: اإمَّ
لب، وهو اأن يخطر يف الَقلب ما يريد اأن يفَعله. ِمن قبيل الطَّ

قلُب  لها  فاق، فيتاأملَّ  والنِّ الُكفر  يكوُن من خواطر  الو�ساو�س ما  ومن 
اأَحَدنا  اإنَّ  اهلل!  ر�ُسوَل  »يا  حابة:  ال�سَّ قال  كما  �سديًدا،  تاأملُّا  املوؤمن 
به،  يتَكلَّم  اأْن  ِمن  اإليه  اأحبُّ  ماء  ال�سَّ يِخرَّ من  الأَْن  َما  نف�ِسه  لَيِجُد يف 

ريُح �الإمياِن«)3(.  فقال: �أَوَجْدُتوه؟، قالوا: نَعم؛ قال: ذلك �شَ
هو  منه  الَقلب  وفرار  ه  وبغ�سُ ذلك  فكراهُة  العلماء:  من  كثري  قال 
يطان الو�سو�َسة،  ريح االإميان، واحلمد هلل الَّذي كان غاية كيد ال�سَّ �سَ
فاإنَّ �سيطان اجلنِّ اإذا غلب َو�ْسَو�س، و�سيطان االإن�س اإذا َغَلب َكَذب، 
ه اإىل اهلل تعاىل بذكٍر اأو غرِيه، البدَّ له  والو�سوا�س يعر�ُس لكلِّ َمن توجَّ
كر  من ذلك، فينبغي للَعبد اأن يثبت وي�سرب، ويالزم ما هو فيه من الذِّ

)3( رواه م�سلم )209(.
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»َمن  احلديث:  يف  وقوُله  دة،  موؤكَّ ة  �سنَّ االأوىل  التَّكبرية  واإدراك 
ا من قلبه ال رياًء وال �ُسمعًة، »�لتَّكِبرَية �الأُول«  لَّى هلل« اأي خال�سً �شَ
اأي خال�س وجناة  �لنَّار«  اأي تكبرية االإحرام مع االإمام، »َبَر�َءة مَن 
نيا من اأن يعمَل عمَل املنافق ، ويف  منها، »َوَبَر�َءٌة مَن �لنَِّفاق« يف الدُّ

ب به املُنافق.  ا يعذَّ االآِخرة ممَّ
�ساأن  التَّكبرية  هذه  مع  ورحمُهم  ي  الح  ال�سَّ لف  لل�سَّ كان  وَقد 

عظيم، ومَقام رفيع:
َتُفته  اح: »كاَن االأعم�ُس قريًبا من �َسبعني �سنًة مل  قال وكيع بن اجلرَّ
ي  يق�سِ راأيُته  َفما  �َسْبعنَي؛  من  قريًبا  اإليه  واخَتلْفُت  االأوىل،  التَّكبريُة 

ركعًة«)8(.
ي  ور، قال: ما راأيُت عمِّ ثني ابُن اأخي ب�سر بن من�سُ ان: »حدَّ وقال غ�سَّ

فاَتْته التَّكبريُة االأُوىل«)9(.
خم�سنَي  منُذ  االأُوىل  التَّكبريُة  فاَتْتني  »ما  امل�سيِّب:  بن  �َسعيد  وقال 
�سنة«)10(،  الة منُذ خم�سنَي  ال�سَّ قَفا رجٌل يف  اإىل  وما نظرُت  �سنًة، 

ِل.  فِّ االأوَّ ملحافَظِته على ال�سَّ
التَّكبريَة  تُفْتني  مل  �سنًة  اأربعني  »مكثُت  �سماعة:  بن  د  حممَّ وقال 
يف  واحدٌة  �سالٌة  فَفاَتْتني  ي  اأمِّ فيه  ماَتت  يوَم  اإالَّ  االإمام  مَع  االأوىل 

اجلماعة«)11(.
احًلا، قتَله اأبو ُم�سلم  ائغ رُجال �سَ وَقال اأبو داود: »كاَن اإبراهيُم ال�سَّ

َبها«)12(. داَء �َسيَّ بَعَرْنَد�س، قال: وكاَن اإَذا رَفَع املطَرَقَة ف�َسِمَع النِّ

االأوىل  التَّكبرية  يف  يَتهاوُن  ُجل  الرَّ راأيَت  »اإَذا  التَّيمي:  اإبراهيم  وقال 
فاْغ�ِسل يَدَك منه«)13(.

)8( »�سري اأعالم النبالء« )228/6(.
)9( »�سري اأعالم النبالء« )360/8(.

)10( »حلية االأولياء« )163/2(.
)11( »تاريخ بغداد« )298/3(، و»�سري اأعالم النبالء« )646/10(.

)12( »�سنن اأبي داود« )4)32(.
)13( »حلية االأولياء« )4/)21(، و»�سري اأعالم النبالء« ))/62(.

احلنيـ  رحمه اهلل واأ�سَكَنه  اد ال�سَّ ي لوالدي وكاَن من الُعبَّ وَقد كاَن جدِّ
فردو�َسه االأعلى ـ ذا عنايٍة عظيمٍة بهذه التَّكبرية، بل منذ عرفناه وهو 
خرج،  الع�ساء  �سلى  واإذا  الع�سر،  اأذان  قبل  امل�سجد  يدخل  يوٍم  كلَّ 
وكذا دخوله امل�سجد ل�سالتي الفجر والظهر، واأذكر اأنَّ بع�س طلبة 
ة احلديث  العلم �ساألوا الوالد ـ حفظه اهلل ـ بح�سور اجلدِّ ـ عن �سحَّ
ا  م فاأجاب باأنَّه �سحيٌح، فقال اأحُدهم: ومن ي�ستطيع ذلك؟! فلمَّ املتقدِّ
د: ومن  اأخذ يردِّ ــ؛  اأم�سي معه  ــ وكنُت  : من املجل�س  خرج اجلدُّ 
ًبا من قوِل مثِل هذا، وال�سيما من طالب  ي�ستطيع ذلك! ويكربِّ متعجِّ

علٍم.

وقد ذكر اأهُل العلم اأنَّه ال باأ�س اإذا طِمع اأن ُيدِرك التَّكبرية االأوىل اأن 
بيِّ  ُي�سِرع �سيًئا ما مل يُكن عجلًة تقُبح، جاء احلديث عن اأ�سحاب النَّ
االأوىل،  التَّكبرية  َفوات  فوا  تخوَّ اإذا  �سيًئا  يعجلون  كانوا  اأنَّهم   @

وطمعوا يف اإدراكها.
روى ابن املنذر يف »االأو�سط«)14( عن رجل من َطيء، عن اأبيه، قال: 
الة، فخَرجُت ليلًة، فراأيُته  عي  اإىل ال�سَّ كان عبد اهلل ينهانا عن ال�سَّ
عي  حمن! كنَت تنهانا عن ال�سَّ الة، فقلت: يا اأبا عبد الرَّ ي�سَتدُّ اإىل ال�سَّ
حدَّ  باَدرُت  اإينِّ  قال:  اإليها؟!  ا�سَتددَت  اللَّيلة  فراأيُتك  الة؛  ال�سَّ اإىل 

الة ــ يعني التَّكبرية االأوىل ــ. ال�سَّ

حي باحة )30(، رقم )28( �لليدو-�ملحمدية- �جلز�ئر
�لهاتف و �لفاك�ض: 63 94 51 )21(
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