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حديث احللقة

اإلمام احلسن العسكري عليه السالم
:  يف روايته حلديث قدسي

522: تفسري االمام احلسن العسكري
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بعض آداب اآلذان واإلقامة: الباب األول

رارهمايف بعض آداب تكبرية االذان واإلقامة وأس: الفصل الثاني
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أهمية الربهان ونور العلم اإلهلي لتنبيه القلب

ل الشعائر  قد يتصور البعض أن الدخول إىل عامل الروحانيات، وإىل العبادات وإىل تفعي

ليهاع« الدخول إىل جماالت الربهان والدليل»وال إىل « معرفة»ونشرها ال حيتاج إىل 

.املعرفةوهذا أكرب اشتباه، ألن الدخول إىل مثل تلكم العوامل الروحية املعنوية خطري جدًا إذا مل يتسلح املرء بسالح

:ووالذي حيتاجه السالك والعابد يف هذا الطريق ه

:أواًل

:ثانيًا

:ثالثًا

.معارف التوحيد

.األحكام الشرعية

.لالتحلي بالفضائ

عن برهان ودليل

معن تسلي

اىلللقاء اهلل تع



..أهمية الرياضة الروحية 

ويلحظ يف كلمات املصنف أن الرياضة الروحية متأخرة 

رتبة عن مرتبة الربهان والتزود بالعلوم اإلهلية

إن التزود مبعارف الدين اإلسالمي وبالفضائل غري كاف يف

صدور الفعل والسلوك عن تواضع وصفاء واخالص

حيتاج السالك إىل التفرغ لوحده يف مناجاة مع اهلل تعاىل



مصادر الرياضة الروحية
:وللرياضات الروحية أنواع وأشكال كثرية أهمها

.صالة الليل

.يدالتفكر يف التوح:تعقيبات الصالة، وهلا أشكال وأنواع وصور عديدة منها

.الدعاء

.التالوة











التفكر يف التوحيد وعظمة الكون املخلوق.

زيارة أهل البيت عليهم السالم، وزيارة أولياء اهلل تعاىل 



زهمااإلجيابية والسلبية وكيفية متيي: الرياضة الروحية

يطالتفرالوسط:كل شيء يقوم به اإلنسان يصنف إىل ثالث جهات

اإلفراط

وهلذا تطرح جمموعة من التساؤالت حول ما هو مطروح يف عامل البشرية، وحول إجيابيته وسلبيته

!املعيار املوضوعي الذي يستطيع أن يشخص لي ما هي الرياضات الروحية اإلجيابية وما هي السلبية؟



!مييزاملعيار الوجداني التكويين للت

:وأفضل معيار ولعله األقوى اليوم هو

ي فمعرفة ما حيتاجه اإلنسان حبسب تكوينه اخَللقي وتصميمه الذ

.صنع عليه يقودنا إىل معرفة الربنامج الروحي املناسب له



اضةالنتيجة التكوينية للربهان والعلم والري
..  يؤدي إىل ( الزمه التكويين)« الرياضية الروحية»، و «العلم اإلهلي»، و «الربهان»إن اندماج كل من 

.  مشاهدة آثار جالل احلق وكربيائه يف مجيع املوجودات..والزمه ةانفتاح البصري

.عالج العلل واألمراض القلبية

.قيصري القلب مقرًا سلطان كربياء احل

.اءتظهر آثار الكربي

.يوافق القلب اللسان
.يرتفع أحد احلجب الغليظة

يقرتب السالك إىل مرحلة من احلقيقة
.املعراجية للصالة



:ضرورة تنبيه القلب بالربهان ونور العلوم اإلهلية



:خول إىل عامل الرياضة الروحيةضرورة الد



..االقرتاب من احلقيقة املعراجية للصالة 



:رواية اإلمام الصادق عليه السالم



..أسرار عظيمة يف احلديث املتقدم 



:رق احلببالتكبري واسطة الفيض األقدس خل



:بعض معاني التكبريتني يف اإلقامة


