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اسمحوا لي بسؤال ..اآلن المذيع إذا كان أمام الكاميرا وأضاء له المصباح األحمر بأنه اآلن على الهواء مباشرة لماذا
يركز ويضطرب وتتغير أحاسيسه فور انتقاله على الهواء مباشرة مع أنه ال يرى أحدا من الجمهور وال واحد؟!
لكن لماذا هذه الرهبة؟ ألن عنده يقين ٍ
عال ومرتفع بأن هناا اآلن مان يقابلاه مان المشااهدين وينتالار كالماه حتاى ولاو
كان المذيع ال يرى أحدا ولكنه متيقن بمتابعتهم له بعد أن أضاء له المصباح األحمر.
انتبه! أنت بين يدي اهلل
فااي الحقيقااة المفااروم ماان العبااد بعااد أن يكبار أول تكبياارة للاادفول فااي الصااالة يكااون علااى يقااين كاما بأنااه اآلن بااين
يدي اهلل تعالى ،أكثر من يقين المذيع بأنه اآلن علاى الهاواء مباشارة عنادما يارى ااضااءة الحماراء فاي اهااز التصاوير،
لماذا؟ ألن األاهزة قد تخطئ وكثيارا ماا يحادذ ذلاك ،أماا اآلياات واألحاديا فاال يمكان أن تخطائ ،فا ذا قاال العباد
اهلل أكبر فكأنه اآلن يرى اهلل.

قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم" :-ااحسان :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فا ن لام تكان تاراه ف نَّاه يارا "

صااحيا البخاااري ،فلماااذا ال يتغياار إحساساانا بعااد تكبياارة ااحاارام؟ ،مااع أن األشااياء ماان حولااك تتغياار إذا كبَّارت هااذه
التكبيرة فدفلت في الصالة فسوف يتغير حولك ك شيء.

ما الذي يتغير بعد تكبيرة ااحرام؟
إذا أردت أن تستشااعر حااالوة الاادفول فااي الصااالة فيجااذ أن تعلاام ماااذا يحاادذ إذا قلاات أنااا "اهلل أكباار" ألول ماارة،
إناك إذا تلفالات باالتكبير تحادذ حولاك تغيارات اذرياة؛ فتبادأ ذنوباك بالصاعود علاى كتفاك ،قاال رساول اهلل -صاالى
ضااعت علااى ر ِ
إن العبااد إذا قااام يصاالي أتِااي بذنوبِااه كلهااا فاو ِ
اهلل عليااه وعلااى آلااه وساالمَّ ":-
أسااه وعاتِقيا ِاه ،فكلَّمااا ركااع
أو سجد تساقطت عنه" صححه األلباني

وأيضا ينصذ اهلل تعالى واهه لواهك ،قال رساول اهلل -صالى اهلل علياه وعلاى آلاه وسالمَّ " :-
إن اهلل يقبِا بواهاه إلاى
عبده في صالتِه ما لم ِ
واه ِ
ِ
يلتفت" صححه األلباني
وساايبدأ الشاايطان فااي الاادفول عليااك شاايطان مخصااد اساامه فناازب يباادأ بمهاامتااك ،هااذا متخصااد ب شااغالك عاان
الصالة ،وساتحرم علياك أشاياء كانات أصاال حاالل علياك قبا تكبيارة ااحارام؛ فاال كاالم وال أكا وال حركاة زا ادة وال
ضااحكة وال حتااى ابتسااامة ،حتااى البصاار ال يرتفااع إلااى األعلااى ولااو ارتفااع بصاار ف نااه قااد يااذهذ منااك كمااا ورد فااي
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الحدي  ،عالمة االل أنت اآلن تقف بين يدي الملك سبحانه ،قال رساول اهلل -صالى اهلل علياه وعلاى آلاه وسالم:-
الصالةِ الطُّهور وتحريمها التَّكبير" صححه األلباني ،ولهذا تسمى التكبيرة األولى تكبيرة ااحرام.
"مفتاح َّ
لماذا "اهلل أكبر"؟
ولكن ه تساءلت مرة لماذا كان اللفظ "اهلل أكبر" ،لماذا لم يكن اهلل األعالم أو الحماد هلل أو ال إلاه إال اهلل؟ ،لمااذا
"اهلل أكبر" بالذات؟ ،الجواب :ألن لفظ اهلل أكبر تنبيه لك للخشوع أي أن اهلل أكبر وأعالم وأولاى مماا تفكار فياه مان
الدنيا.
اهلل أكباار ماان همااوم العما التااي تفكاار فيهااا أ ناااء الصااالة ،اهلل أكباار ماان الطعااام الااذي تخطااط لااه ،اهلل أكباار ماان البياات
الذي تجهزه ،ف ن ففت ظالما فأفذت تفكر فيه فاي الصاالة فااهلل أكبار مناه ،وإن نازعتاك الادنيا فااهلل أكبار منهاا ،اهلل
أكبر من ك شيء ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر إلى أن يخلو قلبك من ك شيء سوى من ربك األكبر.
ولهاذا الحاظ كياف اعا اهلل لاك فاي كا موضاع فاي الصااالة تاذكيرا وتنبيهاا باالتكبير فا ذا كنات قاد سارحت فاي القيااام
ف نك تقول "اهلل أكبر" ،عنادما تاذهذ للركاوع تقاول اهلل أكبار لكاي تساتيقظ ،اهلل أكبار عنادما تاذهذ للساجود ،وحتاى
إذا فف فشوعك في السجود ف نك تقول اهلل أكبر عندما تقوم بين السجدتين.
آه انتبه! ف ن اهلل أكبر توقف عن التفكير في غيره وهذا في ك موضع من مواضع الصالة إال في موضاع واحاد ،أيان؟
عند الرفع من الركوع ال تقول اهلل أكبر ب تقول سمع اهلل لمن حمده ،طيذ لماذا؟ ساأذكرها إن شااء اهلل فاي حلقاات
قادمة.
كيف نكبر للصالة؟
لكاان المهاام اليااوم أن نعاارف كيااف نكباار للصااالة ،تااابع هااذا المشااهد العملااي ماان فضاالك ،كااان النبااي -صاالى اهلل عليااه
وعلى آله وسلم -إذا كبَّر للصالة رفع يديه ،أحيانا كان يرفع يدياه إلاى ماا يقاارب كتفياه وأحياناا كاان يرفاع يدياه إلاى ماا
يقارب أذنيه فاألفض أن تفع هذه أحيانا وهذه أحيانا لكي تطبا امياع السانة ،وعنادما تكبار أي تكبيارة فاي الصاالة
ااع باطن يد باتجاه القبلة ف ن كثيرا من الناس يكبر ويده غير متواهة للقبلة.
ومن األفطاء الشا عة أن يلمس المصلي شحمة أذنيه بأصابع اابهام والمفروم أن تكون اليد ممادودة بحيا تكاون
األصابع مفرودة ومضمومة إلى بعضها البعض بخالف ما يفعلاه بعاض المصالين مان ناي ل صاابع أو تفريا بينهاا ،وأماا
التلفظ بالتكبير ف ن النبي -صلى اهلل عليه وعلاى آلاه وسالم -أحياناا كاان يقاول اهلل أكبار قبا رفاع الياد ،وأحياناا يرفاع
يده م يقول اهلل أكبر وفي بعاض األحياان كاان -صالى اهلل علياه وعلاى آلاه وسالم -يرفاع يدياه فاي نفاس الوقات الاذي
يقااول فيااه اهلل أكباار ،كلهااا وردت عاان رسااول اهلل -صاالى اهلل عليااه وعلااى آلااه وساالم -فحاااول أن تنااوع مااثال فااي إحاادى
صلواتك تكبر قب أن ترفع ،وفي صاالة أفارى ترفاع قبا أن تكبار ،ومارة تكبار وترفاع فاي نفاس الوقات ،وهاذا التنوياع
يجعلك تركز في الصالة وال تفع التكبير بشك آلي بال تركيز.
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ما دالالت رفع اليد أ ناء التكبير؟
ورفااع اليااد أ ناااء التكبياار لااه دالالت اميلااة منهااا :أنااه إشااارة إلااى االستسااالم فكمااا أن ااسااالم هااو االستسااالم هلل عااز
وا فكذلك هنا كأنك تستسلم ،وأيضاا يشاير التكبيار إلاى أناك ترماي الادنيا وراء ظهار ام تبادأ فاي الصاالة ام بعاد
ذلك إنك تنالر إلى األرم إلى موضع سجود وكاان النباي -صالى اهلل علياه وعلاى آلاه وسالم -إذا صالى طأطاأ رأساه
ورمى ببصره نحو األرم م تضع اليد اليمنى على الشمال في الصالة.
لماذا نضع اليد اليمنى على الشمال في الصالة؟
ولنا أن نسأل سؤاال ما هو سر وضع اليد اليماين علاى الشامال فاي الصاالة ،يعناي لمااذا؟ سال ااماام أحماد بان حنبا
عن المراد بذلك فقال" :هو ذل بين يدي عزيز".
مااثال لااو أنااك دفلاات قصاارا ماان قصااور الملااك وااادت أشخاصاا قااد رفعااوا رموسااهم وأنزلااوا أيااديهم ينالاارون إليااك فااي
واهااك ،وااادت أشااخان آفارين قااد طأطااأوا رموسااهم وأففضااوا أبصااارهم ووضااعوا أيااديهم علااى صاادورهم هكااذا اام
سألو ه تعرف كيف تفرق بين الملو والعبياد مان باين هاؤالء ،أظناك لان تجاد أي صاعوبة فاي ااااباة ساتق هاؤالء
ملو وهؤالء عبيد لن تتعذ.
أفي الكريم ..أفتي الكريمة أنت بين يدي اهلل تعالى عبد وهو الملك سابحانه فتضاع ياد اليماين علاى الشامال علاى
صاادر فااي الصااالة لكاان كيااف يضااع النبااي -صاالى اهلل عليااه وعلااى آلااه وساالم -يااده علااى صاادره تااابع معااي أيضاا هااذا
المشااهد العملااي ،كااان النبااي -صاالى اهلل عليااه وعلااى آلااه وساالم -إذا صاالى وضااع يااده اليمااين علااى يااده الشاامال علااى
صدره ومن الخطأ أن يمسك اانسان زنده األيسر بيده اليمنى ولكان المفاروم أن تضاع ياد اليمناى فاوق كاف ياد
اليساارى ،وأيض اا تلمااس ذراع يااد اليساارى بحي ا تضااع ااازء ماان كفااك األيماان علااى الكااف األيساار وااازء ماان كف اك
األيمن على الذراع فاي نفاس الوقات ،وكاان النباي -صالى اهلل علياه وعلاى آلاه وسالم -أحياناا يقابض بياده اليمناى علاى
مفص كفه األيسر بهذه الطريقة فتفع هذه أحيانا في بعض الصلوات وتفع هذه أحيانا في صلوات أفرى.
دعاء االستفتاح هو التحية في الصالة
اام بعااد تكبياارة ااح ارام أول شاايء تفعلااه أن تقااول دعاااء االسااتفتاح وهااذه هااي التحيااة فااي الصااالة فأناات تحيااي ملااك
الملااو ساابحانه أول مااا تاادف عليااه كمااا ااارت العااادة أن الااذين ياادفلون علااى الملااو يباادمون بالتحيااة فكااذلك هنااا
وغالبا ك قوم لهم طريقتهم في تحياة الملاو بعضاهم يحااول أن يتفانن فاي هاذه التحياة ،مارة مان المارات دفا شااعر
على أمير باللي فقال الشاعر أسعد اهلل صباح األمير فالن األمير أناه يمازح قاال لاه أصاباح هاذا أم مسااء أم أناك ترياد
االستهزاء؟ فقال الشاعر:
صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح وظن ذا مزاحا
فقلت إشراق واهك غرنا اي حتى ظننت المس ا ااء صب ا ا ااحا
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فماااذا سااتقول أناات فااي الصااالة؟ ،النبااي -صاالى اهلل عليااه وعلااى آلااه وساالم -قااال إن أحاذ الكااالم إلااى اهلل أن يقااول
ِ
وبحمد وتبار اسمك وتعالى ُّ
اد وال إله غير " صحيا مسلم
هم
العبد" :سبحانك اللَّ َّ
أما سبحانك اللهم وبحمد فالتسبيا معناه تنزيه اهلل عز وا عن ما ال يلي يعناي الشايء الاذي ال يليا بربناا العالايم

ساابحانه نسااتبعده عاان اهلل فهااو ساابحانه مناازه عنااه ،التحميااد العكااس إ بااات كمااال األوصاااف واألفعااال هلل عااز وا ا ،
ومعنى تبار اسمك أن الخير الكثير يكون في اسمك فهو اسام مباار يتباار باه كا مان ياذكره ،ومعناى تعاالى ااد ،
اد أي عالمتك يعني تعالات عالمتاك ألن الجاد ياذكر فاي اللغاة علاى معنياين إماا أن يقصاد بالجاد أب األب أو أب
األم وهااذا طبعاا محااال أن ياراد هنااا فااي دعاااء االسااتفتاح فا ن اهلل تعااالى "لاام يلِااد ولاام يولااد * ولاام يكاان لَّااه كفااوا أحااد"
اافالن 4:3سبحانه ،وله في اللغة معنى آفر وهو "العالمة" ،فمعنى تعالى اد أي تعالت عالمتك.
ما معنى االستعاذة؟
م تقول االستعاذة ومعناها أنك تلتجئ إلى اهلل أن يحميك من الشيطان ،مرة مان المارات شايأ ساأل تلمياذه فقاال لاو
أتااا الشاايطان ماااذا تصاانع لااه قااال أدافعااه قااال فا ن عاااد قااال أدافعااه قااال فا ن عاااد قااال أدافعااه قااال يااا بنااي هااذا يطااول
عليك ،أرأيت أنك لاو أردت أن تقطاع أرضاا ام نابا علياك كلاذ الماشاية مااذا كنات تصانع قاال أدافعاه قاال فا ن عااد
قال أدافعه قال يا بني هذا يطول عليك ولكن اطلذ من الراعي أي صاحذ الكلذ أن يكاف كلباه وساترتاح ،سابحان
اهلل وكذلك في الصالة أول شيء تفعله بعد االستفتاح أن تساتعين بالاذي يقادر علاى الشايطان فتطلاذ مناه سابحانه أن
الشيط ِ
يبعده عنك ،قال تعالى":وإِ َّما يانازغنَّك ِمن َّ
الس ِميع العلِيم" فصلت33 :
ان نازغ فاست ِعذ بِاللَّ ِه إِنَّه هو َّ
سبحان اهلل مرة من المرات قارأت البان القايم -رحماة اهلل علياه -كالماا را عاا فاي كتاباه الوابا الصايذ يقاول فياه "وقاد
روي أن العبد إذا قام يصلي قاال اهلل عاز واا ارفعاوا الحجاذ -يعناي الحجااب اللاي بيناك وباين اهلل عاز واا  -قاال
فا ذا التفاات العبااد بقلبااه عاان الصااالة -يعنااي أصاابا ال يخشااع -قااال اهلل تعااالى ارفااو الحجااذ" يقااول اباان القاايم "فا ذا
أرفاي الحجاااب بااين اهلل وبااين العبااد دفا الشاايطان وعاارم عليااه أمااور الاادنيا وأراه إياهااا وكأنهااا صااورة فااي الماارآة وإذا
أقب العبد علاى اهلل بقلباه ولام يلتفات لام يقادر الشايطان علاى أن يتوساط باين اهلل وباين ذلاك القلاذ الاذي كشاف عناه
الحجاب" ،اهلل أكبر كالم را ع.
ماااذا ساايحدذ بعاد أن يكشااف اهلل تعااالى الحجاااب عنااي؟ مااا الااذي سااوف يحاادذ؟ ساايكلمك اهلل وسااتكلمه ..كيااف؟
كيف يمكن ذلك؟ ،تابعونا في الحلقة القادمة.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطري إلى اهلل تفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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