
 151الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 
 8ج  -معا� الصالة 

 1438ربيع الثا�  15م ــ 2017/1/14السبت : 

كان الحديث يف الحلقة املاضية يف بيان ُمجمل ملعا� األذان واإلقامة.. وقد وصلُت يف الحديث يف آخر الحلقة املاضية إىل الفقرة  ✤
 ) من الفقرات األساسية واملهّمة يف األذان واإلقامة (حّي عىل خ� العمل)7(

 كمل ِمن حيث انتهى يب الكالم.تحّدثُت عنها بشكل ُمجمل.. وسأعيد ما ذكرته يف الحلقة املاضية وأ

وقفة عند حديث اإلمام الكاظم يف [علل الرشائع] الذي يُبّ� فيه العلّة الظاهرة والباطنة ِمن حذف (حّي عىل خ� العمل) ِمن  ■
فقال: تُريد العّلة الكاظم عليه السالم عن حّي عىل خ� العمل مل تُركت من األذان؟  -األذان: (محّمد بن أيب عم� أنّه سأل أبا الحسن 

فإّن خ�  الظاهرة أو الباطنة؟ قلت: أُريده� جميعاً، فقال: أّما العلّة الظاهرة فلئال يدع الناس الجهاد إتّكاالً عىل الصالة، وأّما الباطنة
 العمل الوالية، فأراد َمن أمر برتك حّي عىل خ� العمل ِمن األذان أال يقع حٌث عليها ودعاٌء إليها)

قال: أتدرى ما تفس� حّي عىل  -الباقر -أخرى تُبّ� املراد ِمن (حّي عىل خ� العمل): (عن محّمد بن مروان عن أيب جعفر  رواية ■
 خ� العمل؟ قال: قلُت ال. قال: دعاك إىل الرب أتدرى بّر َمن؟ قلت: ال. قال: دعاك إىل بّر فاطمة وولدها).

ّن معنى خ� العمل التي وردْت اإلشارة إليها هي (الوالية).. ويف الرواية عن إمامنا أيب الرواية األوىل عن إمامنا الكاظم بيّنت أ  ■
 جعفر الباقر قال: (خ�ُ العمل الربّ بفاطمة وولدها) واملعنى واحد.. غاية ما يف األمر اختالف يف التعب�.

، ثُّم كانت الكلمة األتم) والكلمة األتم تجلّت يف عاملنا فالوالية هو عنوان لعالقتنا مبحّمٍد وآل محّمد. (كان الله ومل يكن معه يشء
هذا الذي نحن فيه مبحّمٍد وآل محّمد.. فالكلمة األتم هي اإلسم األعظم للذي أوجدها، وللذي تكلّم بها.. ومحّمد وآل محّمد هم 

ّمد وآل محّمد.. وتتجّىل الوالية عمليّاً عىل أرض اإلسم األعظم والتجّيل األتم لتلك الكلمة األتم. الوالية عنوان لعالقتنا ورابطتنا مبح
 الواقع مبا بيّنه إمامنا الباقر (بّر فاطمة وولدها).

الحديث عن بّر فاطمة وولدها ليس حديثاً باملعنى األخالقي، وليس حديثاً باملعنى االجت�عي، وليس حديثاً عن برٍّ الوالدين، وبّر  ■
 العقيدة. (وسأش� إىل ذلك باإلج�ل). األرحام. بّر فاطمة وولدها هو أساس

] وهو يُحّدثنا عن بعض أوصاف 1وقفة عند مقطع من رواية طويلة مفّصلة إلمامنا الرضا عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ■
 اإلمام املعصوم: (اإلمام األنيس الرفيق، والوالد الشفيق، واألخ الشقيق، واألّم الربّة بالولد الصغ�..)

عا� معا� حقيقية.. وعقيدتنا تبتني عىل هذه املضام�، والربّ بالوالدين باملعنى الحقيقي هو الربّ مبحّمد وآل محّمد، ك� أّن هذه امل
 صلة الرحم الحقيقية هي صلُة رحم محّمد وآل محّمد.. وهذه املضام� واضحة جّداً.

وهو يُحّدثنا عن املعصوم� جميعاً يف بيان معنى قوله تعاىل  وقفة عند �اذج من أحاديث إمامنا العسكري يف تفس�ه الرشيف ✤
 {وبالوالدين إحسانا}

(قال رسول الله صّىل الله عليه وآله: أفضل والديكم وأحقُّه� لشكركم محّمد وعيل). الوالد الحقيقي (محّمد وعّيل) والربّ الحقيقي  ■
 يكون له�، والعقوق الحقيقي معه�.

نا عليهم أعظم ِمن حّق أبوي والدتهم، فإنّا  (وقال عّيل بن أيب ■ طالب: سمعُت رسول الله يقول: أنا وعّيل أبوا هذه األّمة، ولحقُّ
 بخيار األحرار). -أي عبودية الدنيا، والشيطان واملهانة  -ِمن النار إىل دار القرار، ونُلحقهم ِمن العبودية  -إْن أطاعونا  -نُنقذهم 

الم: أبوا هذه، األّمة محّمد وعيل، يُقي�ن أََوَدهم ويُنقذانهم ِمن العذاب الدائم إْن أطاعوه�، ويُبيحانهم (وقالت فاطمة عليها الس ■
 النعيم الدائم إْن وافقوه�).

(وقال الحسن بن عّيل عليه� السالم: محّمد وعيل أبوا هذه األّمة، فطوىب ملَن كان بحّقه� عارفاً، وله� يف كّل أحواله ُمطيعاً،  ■
 يجعله الله ِمن أفضل ُسكّان جنانه ويسعده بكراماته ورضوانه)

ّيل وأطاعه� حّق الطاعة قيل له: تبحبح يف أّي (وقال الحس� بن عيل عليه� السالم: َمن عرف حّق أبويه األفضل�: محّمٌد وع ■
 الجنان شئت).

ً بسخط أبوي نسبك، وال تُريض أبوي نسبِك بسخِط  ■ ً وعليّا (وقالت فاطمة عليها السالم لبعض النساء: أريض أبوي دينِك ُمحّمدا
جزء ِمن ساعة من طاعاته�. وإّن أبوي دينِك أبوي دينك. فإّن أبوي نسبِك إن َسِخطا أرضاه� ُمحّمد وعيلٌّ بثواب جزء ِمن ألف ألف 

 ُمحّمداً وعلياً إْن َسِخطا مل يقدر أبوا نسبِك أن يُرضياه� ألّن ثواب طاعات أهل الدنيا كلّهم ال يفي بسخطه�).

عليه ِمن أبوي نسبه : َمن كان أبوا دينه: ُمحّمد وعّيل آثر لديه، وقراباته� أكرم -الباقر عليه� السالم -(وقال محّمد بن عّيل  ■
 ).وقراباته�، قال الله تعاىل له: فّضلَت األفضل، ألجعلنّك األفضل، وآثرت األوىل باإليثار، ألجعلنّك بدار قراري ومنادمة أوليايئ أوىل

 هذه األحاديث وغ�ها تُشكّل لنا أساساً ثقافياً يف رسم برنامج عالئقنا وعالقاتنا يف هذه الحياة الدنيوية.



ؤذّن ح� يُؤذّن واملُقيم ح� يذكر يف إقامته "حّي عىل خ� العمل" فهو يدعو نفسه ويقول: عّجل وأرسع وأقبل عىل خ� فامل ●
 العمل.. والعنوان األّول لخ� العمل: الوالية.. والوالية هنا هي الربّ بفاطمة وآلها.

 من كل�ت العرتة: أدعيتهم وزياراتهم تُبّ� هذا املعنى).الربّ بفاطمة وآلها يتجّىل يف زياراتهم الرشيفة. (وقفة عند جملة  ✤

وقفة عند مقتطفات من زيارة الصّديقة الكربى يف مفاتيح الجنان: (وأّن َمن رسّك فقد ّرس رسول الله وَمن جفاِك فقد جفا رسول  ■
رسول الله ألنِّك بضعة منه، وروحه  الله وَمن آذاِك فقد آذى رسول الله وَمن وصلِك فقد وصل رسول الله، وَمن قطعِك فقد قطع

ن تربأِت منه،  ن رضيِت عنه، ساخط عىل َمن سخطِت عليه، ُمتربّىء ِممَّ مواٍل التي ب� جنبيه. أُشهد الله ورُُسله ومالئكته: أّ� راٍض عمَّ
ه املضام� والعناوين التي تحّدثت ملَن واليِت، معاٍد ملَن عاديِت، مبغٌض ملن أبغضِت، محّب ملَن أحببِت) هذا هو الربّ بفاطمة. هذ

 عنها هذه العبائر والُجمل يف زيارة الزهراء هي الربّ بفاطمة.. والربّ بفاطمة هو الربّ برسول الله صّىل الله عليه وآله.

 ملَن واالك، وعدو أيضاً من فقرات زيارة الصّديقة الكربى التي تحّدثت يف مضمونها عن الربّ بفاطمة: (أُشهد الله ومالئكته أّ� ويلٌ  ■
ملَن عاداِك، وحرٌب ملَن حاربِك، أنا يا مواليت بك وبأبيك وبعلِك واألمئة ِمن ولدِك موقن وبواليتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم، أشهد أن 

 الدين دينهم والحكم ُحكمهم..) هذه معا� الربّ بفاطمة.

الربّ بفاطمة وآلها ليس برّاً باملعا� االجت�عية، ليس برّاً باملعنى االجت�عي النسبي.. الحديث عن الربّ بفاطمة هنا هو الحديث  ■
ً إىل فاطمة، ألّن فاطمة هي القيّمة  عن الربّ باملعنى االعتقادي يف أعىل مراتبه.. وجاء العنوان يف (حّي عىل خ� العمل) متوّجها

ه� نّا لِك أولياء وُمصّدقون وصابرون لكّل ما أتانا به أبوِك وأىت به وصيّه، فإنّا نسألِك إْن كنّا صّدقناِك إّال ألحقتنا بتصديقنا ل(وزعمنا أ
 لنبرش أنُفسنا بأنّا قد طهُرنا بواليتِك) هذه هي الشهادة الثانية والثالثة.

سبباً لقبول واليتنا لرسول الله وألم� املؤمن�.. واإلمام الصادق كان يقول:  والية الزهراء هي خ� العمل؛ ألّن واليتها هي التي ستكون
 (كان أيب يُفتي مبُّر الحّق) يعني ح� يتحّدث فهو يتحّدث عن نهاية املضمون.

األذان إىل فح� يقول اإلمام الباقر أّن خ� العمل (هو الربّ بفاطمة وولدها) فهذا يعني أنّنا نقف عىل أعتاب فاطمة، فقد وصل 
 النهايات.. وصلنا إىل فاطمة.

 أّما تفاصيل الربّ بفاطمة وآلها فقد ذكرته الزيارة الجامعة الكب�ة ح� تقول: ■
(أُشهد الله وأُشهدكم أّ� مؤمن بكم ومبا آمنتم به، كافر بعدوّكم ومبا كفرتم به، ُمستبرص بشأنكم وبضاللة َمن خالفكم، موال لكم 

عدائكم ومعاٍد لهم، سلم ملَن ساملكم، وحرب ملن حاربكم، محّقق ملا حّققتم مبطل ملا أبطلتم، مطيع لكم، وألوليائكم، مبغض أل 
ُمحتجب بذّمتكم، معرتف بكم مؤمن، بإيابكم مصّدق  -أي قابٌل وُمسلّم لعلمكم  -عارف بحّقكم، مقر بفضلكم، ُمحتمل لعلمكم 

لكم، عامل بأمركم، مستج� بكم زائر لكم، الئذ عائذ بقبوركم، مستشفع إىل الله برجعتكم، منتظر ألمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقو 
عّز وجل بكم، ومتقرّب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإراديت يف كّل أحوايل وأموري، مؤمن برسّكم وعالنيتكم وشاهدكم 

م، وقلبي لكم ُمسلّم، ورأيي لكم تبع ونرصيت لكم ُمعّدة حتّى وغائبكم وأّولكم وآخركم، ومفّوض يف ذلك كلّه إليكم، ومسلّم فيه معك
ويظهركم لعدله، و�كنكم يف أرضه ؛ فمعكم معكم ال  -يف يوم القائم ويوم الرجعة  -يُحيي الله تعاىل دينه بكم ويرّدكم يف أيّامه 

وجل ِمن أعدائكم وِمن الجبت والطاغوت والشياط� مع غ�كم، آمنُت بكم، وتولّيت آخركم مبا تولّيت به أّولكم، وبرئُت إىل الله عّز 
وحزبهم الظامل� لكم الجاحدين لحّقكم واملارق� ِمن واليتكم والغاصب� إلرثكم، الشاك� فيكم، املنحرف� عنكم، وِمن كّل وليجة 

مواالتكم ومحبّتكم ودينكم، ووفقني  دونكم وكّل مطاع سواكم، وِمن األمئة الذين يدعون إىل النار. فثبّتني الله أبداً ما حييُت عىل
لطاعتكم، ورزقني شفاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم التابع� ملا دعوتم إليه، وجعلني مّمن يقتص آثاركم، ويسلك سبيلكم، 

م القائم ويوم يو  -ويهتدي بهداكم، ويُحرش يف زمرتكم ويكّر يف رجعتكم، وُ�لّك يف دولتكم، ويُرشّف يف عافيتكم وُ�كّن يف أيّامكم 
 وتقّر عينه غداً برؤيتكم..) كّل هذه املعا� هي تفاصيل للربّ بفاطمة. -الرجعة

والخالصة هي يف هذه العبارات: (بأيب أنتم وأمي ونفيس وأهيل ومايل، َمن أراد الله بدأ بكم، وَمن وحّده قبل عنكم، ومن قصده  ■
ملدح كُنهكم ومن الوصف قدركم، وأنتم نور األخيار وُهداة األبرار وُحجج الجبّار، توجه إليكم، مواّيل ال أحيص ثنائكم، وال أبلغ من ا

نزّل الغيث، وبكم ُ�سك الس�ء أن تقع عىل األرض إّال بإذنه، وبكم يُنّفس الهم ويكشف الّرض،  بكم فتح الله وبكم يختم وبكم يُ
 وعندكم ما نزلْت به رُُسله وهبطت به مالئكته)

ي التي يُريد منّا أهل البيت أن نتعلّمها وأن ننرشها وأن نجعل الثقافة الشيعية متوج بهذا الِفكر وتفوح بهذا هذه املضام� ه ●
ً آخر بديالً منها ! فإّن كان أهل السقيفة قد  الِعطر.. ولكن لألسف هذه املضام� قد نُفيت ِمن ساحة الثقافة الشيعية وحّل شيئا

، فإّن الشيعة قد أزالوا (حّي عىل خ� العمل) معنًى ومضمون ِمن صالتهم.. ألنّهم ح� يقولون: أّن أزالوا (حّي عىل خ� العمل) لفظاً 
الشهادة الثالثة ليسْت جزءاً ِمن األذان واإلقامة وليست جزءاً من التشهد الوسطي واألخ� والسالم، فهم بذلك يحذفون معنى (حّي 

(حّي عىل خ� العمل).. حين� يُقال أّن (أشهد أّن عليّاً وّيل الله) ليست جزءاً من عىل خ� العمل) بنحو أفضل ِمن حذف السقيفة لـ
 األذان، وليست جزءاً من الصالة فهذه إساءة أكرب ِمن حذفها بالكامل!



 ) من عبارات األذان واإلقامة وهي خاّصة باإلقامة : "قد قامت الصالة"8الفقرة ( ❂
فإنّها تُفيد التقليل واإلحت�ل، أّما حين� تكون (قد) سابقة للفعل املايض فإنّها تُفيد تحقيق  و (قد) إذا جاءت قبل الفعل املُضارع

 وتأكيد وقوع الفعل. (قد قامت الصالة) أي أّن الصالة قد تحّقق وتأكّد إقامتها.

ب يفعلون ذلك (عاملٌة ناصبة) إقامة الصالة ليس املراد منها أن يأيت اإلنسان بأفعالها ورشوطها بحسب الطقوس.. فإّن النواص ■
 ولطاملا أطالوا الركوع والسجود، وعال منهم أن� وبكاء!

] 1إقامة الصالة هي بوالية عّيل، هي بإمامة إمام زماننا الحّجة بن الحسن.. ك� يقول إمامنا الرضا عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج
امي وفرعه السامي، باإلمامة متام الصالة والزكاة والصيام والحّج والجهاد وتوف� يف حديث طويل، يقول: (إّن اإلمامة أُّس اإلسالم الن

الفئ والصدقات وإمضاُء الحدود واألحكام، ومنُع الثغور واألطراف..). اإلمامة هي األصل وهي الفرع.. هذا هو منطق أهل البيت 
و نفس املضمون املوجود يف روايات أخرى (متام الحّج بلقاء اإلمام). عليهم السالم. فالصالة متامها وك�لها باإلمام صلوات الله عليه وه

 واألحاديث كلّها تصّب باتّجاه واحد، باتّجاه الربّ بفاطمة وآل فاطمة األطهار.

ِمن أفضل النصوص التي نستطيع أن نستشّف منها معنى إقامة الصالة ما جاء يف حديث املعرفة بالنورانية، ح� يقول سيّد  ■
 ياء:األوص

 (إنّه ال يستكمل أحد اال�ان حتّى يعرفني كُنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه املعرفة فقد امتحن الله قلبه لإل�ان ورشح صدره
لإلسالم وصار عارفاً ُمستبرصاً، وَمن قّرص عن معرفة ذلك فهو شاٌك وُمرتاب، ياسل�ن ويا جندب قاال: لبّيك يا أم� املؤمن�، قال: 

عرفتي بالنورانية معرفة الله عّز وجل ومعرفة الله عّز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله: {وما أُمروا إّال م
حنفاء ويُقيموا الصالة ويُؤتوا الزكاة وذلك ديُن القيمة}..) فاآلية التي ذكرها سيّد األوصياء تتحّدث الدين ليعبدوا الله مخلص� له 

 ة الصالة، والقيّمة عىل الدين هي فاطمة ك� مّر علينا يف الحلقات السابقة.عن إقام

فَمن  ثُّم يُكمل سيّد األوصياء ويقول: (ما أُمروا إّال بنبّوة محّمد، وهو الدين الحنيفيّة املُحمديّة الَسِمحة، وقوله: {يقيمون الصالة} ■
ستصعب ال يحتمله إّال ملك مقرّب أو نبّي ُمرسل أو عبٌد مؤمن امتحن الله قلبه أقام واليتي فقد أقام الصالة، وإقامُة واليتي َصِعب مُ 

 لإل�ان..)

قد يقول قائل: أّن الحديث يقول (وإقامُة واليتي َصِعب ُمستصعب ال يحتمله إّال ملك مقرّب أو نبّي ُمرسل أو عبٌد مؤمن امتحن  ●
 الله قلبه لإل�ان) فهو تكليف يصعب علينا.

ر الناصبي.. لو أّن ساحة وأقول: نعم إقامة الوالية تكليٌف صعب إذا كانت ساحة الثقافة الشيعية مشحونة بثقافة املُخالف� والفكِ 
الثقافة الشيعية تتبّنى تفس� اإلمام العسكري، وتكون ثقافة الساحة الشيعية مأخوذة من تفس� اإلمام العسكري لصارت هذه األمور 

 م أجمع�!بديهية يف الوسط الشيعي العام.. ولكن ماذا نصنع مع مراجعنا وحوزاتنا التي حكمت بإعدام أقوال أمئتنا صلوات الله عليه

إىل أن يقول سيّد األوصياء: (اعلم يا باذر أنا عبد الله عّز وجل وخليفته عىل عباده، ال تجعلونا أرباباً وقولوا يف فضلنا ما شئتم،  ■
فإذا  فإنّكم ال تبلغون كُنه ما فينا وال نهايته، فإّن الله عّز وجل قد أعطانا أكرب وأعظم مّ� يصفه واصفكم أو يخطر عىل قلب أحدكم

عرفتمونا هكذا فأنتم املؤمنون. قال سل�ن: قلُت: يا أخا رسول الله وَمن أقام الصالة أقام واليتك؟ قال: نعم يا سل�ن، تصديق ذلك 
قوله تعاىل يف الكتاب العزيز: {واستعينوا بالصرب والصالة وإنها لكب�ة إال عىل الخاشع�} فالصرب رسول الله والصالة إقامة واليتي، 

نها قال الله {وإنّها لكب�ة} ومل يقل: وإنّه� لكب�ة؛ ألّن الوالية كب�ٌة حملها إّال عىل الخاشع�، والخاشعون هم الشيعة فم
 املستبرصون..).

أفضُل نّص يف معنى إقامة الصالة هو هذا الحديث.. إقامة والية عّيل هي إقامة الصالة، وإقامة والية عّيل لن تتحّقق إّال مبعرفته 
طفته بالنورانية.. وهذه املضام� ال تتجّىل بشكل واضح إّال ِمن التفكر والتدبّر يف الزيارة الجامعة الكب�ة وخصوصاً يف املقطع الذي اقت

 لكم والذي يتناول معنى الربّ بفاطمة وآلها األطهار.

املُمهدة للصالة، أّما حريم الصالة فيبدأ من تكب�ة  ما تقّدم من كالم يف هذه الحلقات ويف الحلقات املُتقّدمة كلّه كان يف األجواء ■
التحريم (اإلحرام)، فقانون الصالة عندنا هو: أّن الصالة تبتدئ بالتحريم وتنتهي بالتسليم، وحريم الصالة يبتدىء ِمن (تكب�ة 

لصالة هي مبثابة عملية متهيد للدخول إىل اإلحرام).. وكّل التفاصيل السابقة التي مرّت عن الطهارة واألذان واإلقامة وأدعية التوّجه ل
 الصالة الواجبة.. كّل الذي مّر يُؤسس لثقافٍة، لجّو شيعي متتّد جذور ثقافته إىل منهج الكتاب والعرتة.

(فالحديث املُتقّدم هو محاولة لتشكيل ساحة، إلعطاء مفردات، لوضع بديهيات، لتأسيس أُسس لثقافة الطهارة والصالة بحسب ما 
 ه إمام زماننا صلوات الله عليه ال بحسب ما جاء يف الفكر الناصبي).يُريد

 قضيّة أريد أن أُلفت أنظاركم إليها: ✤
بحسب ما  -حين� يجلس املُصّيل ب� السجدت� أو بعد السجدت�، أو حين� يجلس للتشهّد أو التسليم، فإنّه يجلس بكيفية معيّنة 

يجلس املُصّيل بهذه الطريقة: أن يرفع رجله اليُمنى ويطرح اليُرسى (بشكل  -هم السالم جاء يف آداب الصالة عند أهل البيت علي
 مائل) والرجل اليُمنى تكاد تكون قامئة.



ته هذه الحركة لها داللة والبُّد للُمصّيل أن يعرف معناها، وإّال لو كان يُصّيل وال يعرف داللة هذه الحركة فهو مل يكن ُمقبالً عىل صال 
 ائها، ستكون صالته مخرومة مبتورة إذا مل يعرف هذه الرمزيّة.بكّل أجز 

 أّما داللة هذه الحركة فيُبيّنها سيّد األوصياء عليه السالم يف جوابه عىل سؤال سائل سأله، فقال: ●
وأقم الحق) فأين  (يا ابن عّم خ� خلق الله ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليرسى يف التشهّد؟ قال: تأويله الّلهم أمت الباطل

 نحن وأين هذه املعا�؟!
هذه العبارة التي قالها األم� تأيت بعد رمزية "السجود" ورمزيّة السجود تُش� إىل "الرجعة" وسيأيت بيان ذلك ح� نصل إىل جزئية 

 "السجود".
ة من أّولها إىل آخرها، مبا فيها هذه الحركة الباطل ُ�ات ويُقام الحّق هذا األمر يتحّقق عند ظهور اإلمام الحّجة.. فكّل أجزاء الصال 

ملؤمن� التي يتصّور املُصّيل أنّها ُمهملة ال معنى لها، كّل هذه األجزاء ُمرتبطة بإمام زماننا.. وهذا معنى قول سيّد األوصياء (أنا صالة ا
 وصيامهم).

معنى بتلك اإلشارة العميقة جّداً التي أشار لها سيّد  فإذا كانت هذه الحركة (طرح الرجل اليُرسى وإقامة اليُمنى) لها داللة ولها
 األوصياء، ف� بالكم إذن باألركان الرئيسة للصالة.. ماهي دالالتها؟!

 (وك� بيّنت سابقاً هذا الحديث هو أد� ُمستوى من معا� الصالة يف ثقافة الكتاب والعرتة، ومل أتحّدث يف أعىل املُستويات).

 وقفة عند البوابة إىل حريم الصالة، وهي: "تكب�ة اإلحرام" ✤
إذا كانت الصالة مدينة أو مملكة، فإّن باب هذه املدينة وباب هذه اململكة هو : تكب�ةُ اإلحرام.. من هنا تبدأ الصالة.. مثل� بدأ 

 األذان واإلقامة بالتكب�، فالصالة أيضاً تبدأ بالتكب�.

 له أكرب) جملة وجيزة ولحظة قص�ة، ولكنها ترتكّز فيها كّل معا� الوالء.تكب�ة اإلحرام (ال ■

 ]2وقفة عند حديث إمامنا الكاظم مع هشام بن الحكم يف [علل الرشائع :ج ■
الكاظم عليه السالم: قال: قلُت له: ألّي علّة صار التكب� يف االفتتاح سبع تكب�ات  -(عن هشام بن الحكم عن أيب الحسن موىس 

 أفضل؟
كقاب قال اإلمام: يا هشام إّن الله تبارك وتعاىل خلق الس�وات سبعاً واألرض� سبعاً والُحُجب سبعاً، فلّ� أُرسي بالنبي وكان ِمن ربّه 

، فلم يزل قوس� أو أد� رُِفع له حجاب من ُحُجبه فكّرب رسول الله وجعل يقول الكل�ت التي تُقال يف االفتتاح، فلّ� رُفع له الثا� كّرب 
 كذلك حتّى بلغ سبع ُحُجب وكّرب سبع تكب�ات، فلذلك العلّة يُكربَّ يف االفتتاح يف الصالة سبْع تكب�ات..)

حرام.. ِمن مندوبات الصالة يف ثقافة العرتة: أنّه يُستحّب للُمصّيل إذا أراد أن يأيت مبندوبات، فيُستحّب له أن يُكّرب "سبعاً" لتكب�ة اإل  ●
م يسأل اإلمام عن علّة التكب�ات السبعة يف افتتاح الصالة، واإلمام عليه السالم يُخربه أّن علّة هذه التكب�ات السبعة هي وهنا هشا

 أنّها تُش� وترمز إىل هذه الُحُجب السبعة التي رُفعت لرسول الله يف املأل األعىل، وكان رسول الله يُكّرب عند رفع كّل حجاب.

 الروايات هي صورة رمزية يف هذا العامل للبيت املعمور يف الس�ء الرابعة، والبيت املعمور صورة للعرش، فك� أّن الكعبة يف ●
 والعرش ُمحيط بالكريس الذي وسع الس�وات واألرض.. وآل محّمد صلوات الله عليهم ُمحدقون بالعرش (وجعلكم بعرشه ُمحدق�).

الُحّجاج بالكعبة هي صور تتطابق وتتناسق وتتسق وتستوسق، فكذاك هي الصالة  فك� أّن طواف املالئكة بالبيت املعمور وطواف
لو رجعنا إىل تفاصيل ترشيعها الواردة يف معراج الترشيع، فصالتنا هي صورة للذي جرى يف املأل األعىل يف معراج رسول الله صّىل 

ذه التكب�ات السبعة هي صورة ُمنزلّة يف عامل الصالة يف العامل األريض الله عليه وآله.. ُجعلت بهذه الهيئة تنزيهاً عن الِكْرب اإلبلييس. فه
 البرشي لذلك الذي جرى يف عامل الُحُجب (في� بعد العرش).

الباقر عليه السالم قال: خرج رسول  -]: (عن زرارة عن أيب جعفر 2وقفة عند حديث اإلمام الباقر عليه السالم يف [علل الرشائع: ج ■
الة وقد كان الحس� بن عّيل أبطأ عن الكالم، حتّى تخّوفوا أن ال يتكلّم وأن يكون به ُخرْس، فخرج به رسول الله حامله الله إىل الص

 عىل عاتقه وصّف الناس خلفه فأقامه رسول الله عىل �ينه، فافتتح رسول الله الصالة، فكربَّ الحس� حتّى كّرب رسول الله سبْع تكب�ات
 الُسنّة بذلك..) وكّرب الحس�، فجرت

 أصل الترشيع يف املأل األعىل هو ارتفاع الُحُجب السبعة، وأصل الترشيع يف العامل األريض تجّىل بالتكب�ات الُحسينية السبعة.

وألولئَك الذين يستكرثون أن يكون أصل ترشيع التكب�ات السبع يف الصالة يف العامل األريض ُمرتبط بالحس�.. فهذه آيات سورة  ■
كان ريم تُحّدثنا أّن عيىس يف أّول يوم من أيّام والدته نطق وذكر الصالة يف كالمه، يف قوله تعاىل: {فأشارت إليه قالوا كيف نُكلّم َمن م

ً أين ما كُنت وأوصا� بالصالة والزكاة ما دمُت حيّا} . يف املهد صبيا* قال إّ� عبد الله آتا� الكتاب وجعلني نبيّا* وجعلني ُمباركا
فعيىس وهو يف املهد تكلّم بهذه الكل�ت، وذكر الصالة.. فهل ح� تحّدث عن الصالة والزكاة وهو يف املهد ال يعرف أحكامها وال 

 يعرف ِعلل ترشيعها؟! ف� بالكم بالحس� صلوات الله عليه؟!

حرام وبداية الصالة ُحسينية؟ ك� أّن األذان قد يسأل سائل: ملاذا تكب�ة اإلحرام يف ترشيعها هذا قُرنت بالحس�؟ ملاذا تكب�ة اإل  ■
 زهرايئٌ (حّي عىل خ� العمل).



وأقول: تكب�ة اإلحرام ُحسينية، وتكب�ة اإلحرام مربوطة بالُحُجب اإللهية العليا التي هي أقدس من العرش، ألّن السجود عىل تراب 
 لسبع الُحسينية تخرق الُحجب السبع.الحس� يخرق الُحُجب السبع، فهذا يُش� إىل أّن هذه التكب�ات ا

 ]: (السجود عىل ط� قرب الحس� يُنّور إىل األرض السابعة).1وقفة عند حديث اإلمام الصادق يف كتاب [َمن ال يحرضه الفقيه: ج ■

 وقفة عند حديث معاوية بن عّ�ر يف كتاب [مصباح املُتهّجد] ■
فيها  -ديباج وهو نوع من أنواع الحرير أي كيس مصنوع من ال -(عن معاوية بن عّ�ر قال: كان أليب عبدالله خريطة ديباج صفراء 

تُربة أيب عبدالله، فكان إذا حرضْت الصالة صبّه عىل سّجادته وسجد عليه، ثّم قال: السجود عىل تربة الحس� يخرق الحجب السبع). 
سؤاٌل ال جواب له. فهذه هذا تراب يُنسب إىل الحس� يخرق الُحُجب السبع، ويُنّور إىل األرض السابعة.. أّما َمن هو الحس�، فهذا 

خرق تكب�ة اإلحرام تكب�ة ُحسينيّة، والتكب�ات الحسينية ترمز إىل أّن التكب� يخرق الُحُجب السبع، ولكّن الحس� جاءنا برتابه الذي ي
 الُحُجب السبع ويُنّور إىل األرض السابعة.

).. والقرآن هو الذي يُبّ� ذلك لنا يف سورة الكوثر {إنّا أعطيناَك بل إّن تكب�ة اإلحرام ليست ُحسينية فقط، إنّها (ُحسينية فاطمية ■
 الكوثر* فصّل لربّك وانحر* إّن شانئك هو األبرت}. هل عندكم شك أّن الكوثر فاطمة؟

من النحر اآليات تقول: {فصّل لربّك وانحر} هذه الفاء تفريعية.. يعني يتفّرع عىل إعطاء الكوثر {فصّل لربّك وانحر} وأّما املراد 
 فنأخذه من كل�ت العرتة.

 ]8وقفة عند حديث اإلمام الصادق يف [تفس� الربهان: ج ■
 (عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله يقول يف قوله تعاىل: {فصل لربك وانحر} قال: هو رفع يديك حذاء وجهك)

قال سألت أبا عبد الله عن قوله عّز وجل {فصل لربك ]: (عن جميل 8وقفة عند حديث آخر لإلمام الصادق يف [تفس� الربهان: ج ■
 وانحر} فقال بيده هكذا، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة يف افتتاح الصالة)

وقفة عند حديث إمامنا الباقر يف [الكايف الرشيف]: (يف قوله تعاىل: {فصل لربك وانحر} قال عليه السالم: النحر: االعتدال يف  ■
 ). فتكب�ة اإلحرام يف ثقافة العرتة حسينية زهرائية.-يف مواجهة الِقبلة -يم ُصلبه ونحره القيام، أن يُق

تكب�ة اإلحرام هي البوابة للصالة، وهذه البّوابة فتحها الحس� صلوات الله عليه.. بل إّن حتّى هذه الحركات واإلشارات هي  ✤
يدينا يف تكب�ة اإلحرام إنّنا نُعلن التسليم والخضوع بأن ال يشء عندنا مأخوذة من أجواء فاطمة صلوات الله عليها.. فح� نرفع أ 

 بأيدينا، كّل يشء منكم وإليكم يا آل محّمد.. قد غسلنا أيدينا مباء الطُهر الَعلَوي.. تحت خيمة فاطمة، وها هو الحس� يفتح البّوابة
 ر (لنُبّرش أنفسنا بأنّا قد طهرنا بواليتِك)بتكب�ة اإلحرام.. وها نحن ننحر يف الصالة بعد أن أُعطينا الكوث

 غداً أُكمل الحديث يف الخطوة األهم بعد تكب�ة اإلحرام. ✤
 


