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(1)حلقة استثنائية 

به لظروف استثنائية يتطلبه االجراء االحرتازي ملا أصيبت
البشرية اليوم، وألهمية هذه الدروس وملالمستها هلذا 

احلقيقة املعراجية »الظرف فإننا قد قررنا تقديم دروس 
.عرب شبكة الفضاء اجملازي، ومنه نستمد العون« للصالة



حديث احللقة

:عليه السالمحممد الباقر اإلمام 

30: 1: أمحد الربقي: احملاسن
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بعض آداب اآلذان واإلقامة: الباب األول

هية يف بعض آداب الشهادة باأللو: الفصل الثالث

وبيان ربطها باألذان والصالة
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«ال إله إال اهلل»يف « األلوهية»مقامات 
.لأللوهية مقامات عدة

:نوعان فقط، وهما: إال أن ما اختاره املصنف هو
من مقامات األلوهية

األلوهية الذاتية

األلوهية الفعلية

هي حضرة األمساء كلها

.ةبوحدته الصرف« األحدية»ناظرة إىل مقام 

.بتجلياته« الواحدية»وإىل مقام 

مقام التصرف وظهور 

السلطنة والربوبية





األلوهية الفعلية

«األلوهية الفعلية»: -بالشهادة -قصر األلوهية 

ثؤرراملتصرف واملدبر وامل

الشهادة على أن 

اهلل جلت قدرته..ليس إال 



!!شهادة زور 

..أي اعتماد على غريه سبحانه 

..له املتصرف سواه سبحانه « فالن»أي إحساس بأن 

..إذا وجد يف القلب 

..نه ميلك التأثري سواه سبحا« أ» أي شعور بأن خملق 






..معتل « القلب»ن هذا أ

.وأن الشهادة شهادة زور







تهتعزيز االعتقاد حبقيق

..أن يكون االعتقاد بأن 

..ال مؤثر وال متصرف يف الوجود سواه سلحانه 

.قبربهان متني ودقي
.أن ال يشيح بوجهه عن املعارف التوحيدية

.أن ال يعرض عن ذكر احلق وشؤونه









(1)واالستئناس القليب .. خ التعزيز ترسي

..هان إذا وصل السالك إىل حقيقة اللطيفة اإلهلية بالتفكر والرب

..أن يؤنس قلبه بها وذلك 

.ها القلبباملواظبة على التذكري والرياضيات حتى يؤمن ب

من صدق املقالة.. املرتبة 





(2)واالستئناس القليب .. خ التعزيز ترسي

قاالنقطاع إىل احل

.. عالمة صدق املقالة

قطع نظرة الطمع واألمل عن مجيع املوجودات

ليالتوحيد األفعا..ينتج عن هذا 







قنتيجة قصر التأثري على احل

.دسلياقة التشرف باحملضر اإلهلي املق

.عاىليصبح القلب متوجهًا فطرة وذاتًا إىل حمضر احلق ت



.. !!ترديد الشهادة 

يقةلغرض متكني القلب من تلك احلق



قصر األلوهية

، وهي«األلوهية الفعلية»لقد تقدم بنا احلديث عن بعض مراتب األلوهية، واليت منها مقام 
.ناظرة إىل مقام الفعل اإلهلي يف هذا الوجود

يقصر فحينما يتشهد املصلي بشهادة التوحيد فإنه مطالب بالعيش مع حقيقة هذه الشهادة، وأن
.هذه الشهادة على االعرتاف بأن املتصرف الوحيد يف هذا الوجود ليس إال اهلل تعاىل

شرح
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:



خطورة االعتماد على غريه سبحانه

دات، وال واخلطورة تكمن يف أن يتلفظ املصلي هذه الشهادة ويف قلبه اعتماد على املخلوقات واملوجو
.تفرق نسبة هذا االعتماد يف التأثري السليب على هذه العبادة، وعلى حقيقة هذه الشهادة

لى الطبيب، االعتماد ع: وصور هذا االعتماد املخالف للطبيعة التكوينية كثرة جدًا يف حياتنا، من قبيل
.إخل... أو السيارة، أو املال، أو املنصب، أو الوجاهة، أو الشهادة االكادميية، أو السلطة 
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يأهمية الربهان الفكر

ك فيها، من املهم جدًا التسلح بسالح الربهان والدليل املتني، ألن مثل هذه املسائل معرضة للتشكي
امل احلس حتتاج كما أن النفس املتعلقة باملادة واملستأنسة عليها حتتاج لالنسالخ من مستنقع املادة وع

.«حقيقة التوحيد»إىل برهان متني لكي ال جترها ملذات الدنيا اخلالبة، فتبعدها عن 
.وقد جيد البعض صعوبة يف التعامل مع القضايا الربهانية فعليه أن ال يهرب منها ألهميتها

.الوهمومن الطبيعي أن متيل النفس إىل اهلروب حلدوث حالة من التجاذب والتنافر بني احلقيقة و
وليعلم اإلنسان أن السعادة احلقيقية هي النزوع إىل ما تدعو إليه فطرته
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..أوىل مراتب صدق املقالة 

إنه ال توجد رياضة أفضل وأمجل وأكمل من الدخول إىل ما دعت إليه الشريعة املقدسة من الفرائض 
رعية واملستحبات والنوافل، ولعدم إدراك الكثري من املرتاضني وأهل السلوك لعظم هذه الرياضة الش

.وضعوا ألنفسهم رياضات يف قبال الشريعة املقدسة
وأما إن ما يف الشريعة املقدسة مفاتيح لفتح خزائن التوحيد، وهي قد وضعت من قبل خالق اخللق،

.الرياضات الروحية اليت توضع من قبل البشر فليس هلا عالقة خبزائن الوجود، فتأمل
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مقاما األلوهية

بح ميلك  ال بد من السالك أن يقصر وميحور كل اعتقاده يف احلق سبحانه وتعال، فإذا صنع ذلك؛ أص
.األهلية واللياقة لالمتثال للوقوف يف حمضر احلق سبحانه
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..الشهادة تكرار 

يدًا، لتكرار الشهادة يف اآلذان واإلقامة حكم واقعية، وآثار نفسية على السالك أن ينتبه إليها ج
.ويفتح قلبه عليها

إىل  من النفس، وهذا التمكني مهم جدًا قبل الدخول-كلما تلفظ بها-فال بد من متكني الشهادة 
.الصالة كي يقبل العبد على اهلل تعاىل عن معرفة، وعن صدق النية

قتها أن الصالة انعكاس للحياة الفردية واالجتماعية، وإذا ما أردت من متكني الشهادة وحقي.. ونكرر 
.يف الصالة فال بد من أن أكون قد جنحت من التمكني يف سائر مواقف حياتي
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