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ABSTRACT 

 
Meditation is sophisticated and a concept that has various dimensions and 

conceptions, we seek to clarify its distinctive role in getting us to sheer wisdom, 

in order to that, we need to look closely to the universe, to ourselves, and to 

analyze relevant scipts. 

We also need to stimulate our minds and hearts so that we reach the desired level 

of wisdom. 

Meditation is not only important to islam, nor is it exclusive for muslims, it is 

required in all aspects of life, and that is because of its important and active role 

in changing reality for the better.  

This is done by using realistic methods and learning information from true 

models that inspire this great science on how to be as active and important as it 

is , therefore, the effects of meditation are reflected on individuals, the society, 

the environment. And the whole world. 
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 الملخص

 
التأمل فن راٍق، ومفهوم ذو أبعاد وتصووورام متعدد ، عىووعو لتو وويان وبيا  دورو و الو وووم ؛  الك    وذل  
من خالم ؛معا  النظر و النصووووووك والكو  والنفت بالتدبر والتفكر بتافيق العلل والفكر، والللص للو ووووووم ؛  

ذام العالق  وحتليلها مبا، يتوافق مع مفهوم التأمل الغاي  املنشوووود  والك   املاتغا ، ومن خالم اروووتلراو النصووووك 
ودورو املنشوووووووود اله   تا ن و يل مناة، اليا ، من أ ل الو ووووووووم ؛  الذك  التابي   لها فالتأمل فن حتتا ن 
العلوم الروووووووووووالمي  وه اا، و تا ن املىووووووووووول  وه و،  ملا لن من دور اام وفعام و تغي  الواقع ل ف ووووووووووول، وب رق 

وروووووووووووووايل و اذت واقعي  ، يىوووووووووووووتله  منها اها الدور واهو ا وي  ، بتفعيل مفهوم التأمل والتعاي  معن، وبالتا  و 
تنعكت أثارو علو ةيا  الفرد واجملت ع ، والىلوك العىاين بشكل عام  والعالقام العىاعي  ، مع النفت واجملت ع 

                                                                                  والايئ  والكو ، والعامل اآلخر.                   
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 المقدمة:

ينا بر، اله  اعقم علو عادو الكتاب رمح  للعاملني، والصال  والىالم علو عادالعاملني، الكي ، العلي ، امل ال د هلل رب
 حم د وعلو الن و أ اابن أمجعني، أما بعد:

ۇئ  ۆئ  ۆئ        ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې  ې  ې  ېٹ ٹ چ  "

 1چۈئ  ۈئ  ېئ   

فإّ  التدبر و التأمل من الغايام الكربى اليت أعقم اللرا  من أ ل الو وم ا  الكث  من الذَك  اليت أراداا اهلل عّق و 

 واهلل تاارك و تعا , 2چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ ٹ ٹ  . " لّ 
أعع  علو العىا  بنع   العلل و علن مناَط التكليف، و عندما يع ل العىا  عللن يهاط بنفىن عن التكرمي اله  

 مّيقُو اهلل بن عن راير املخلوقام, ولهل  فإّ  ؛ع ام العلل فين  ةيا  لإلعىا .

دام أو يلّرب لك    من خالم العااولعّل الااَث و اها يفتُح افاقا   وي  التأمل ودورو الكا  و الو وم ؛  ا 
مفهومها و أويتها و جماالهتا ومثاراا، و قد اات  عل او املىل ني هبها، و بّينوا اثاراا علو  الح الفرد و اجملت ع، فه، 

ن م عااد  قلاي  خالص  تن ، و النفت عظ َ  اهلل عّق و  ّل، و تأخه بن للو وم ؛  الذك  اليت أراداا اهلل عّق و  لّ 
 أ ل النهوض و الت ّور، مث ال  أعين  والىكين  اليت تظهر علو رلوك ا فراد و تصرفاهت .

 : الىع، للو وم ؛  تو يح وبيا  دور التأمل و الو وم ؛  الك  .هدف البحث 

 : ةا   العلوم الرالمي  ؛  تصور  ايح و مفهوم التأمل من أ ل الو وم للاك   .أهمية البحث

 :  املنهج االرتلراي، التاليل، مبا يتوافق مع ادف الااث وأويتن و  وو: بحثمنهج ال

 بعض النصوك ذام الصل  مبو وع الااث. ارتلراو 
 

                                                           
 (269الالر  ) - 1
 (29ك ) - 2
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 االطالع علو الدرارام الىابل  ا  و دم. 

 .: هياب دور التأمل و الو وم للاك  مشكلة البحث

 وتش ل الت هيد، ومااثني وخامت خطة البحث: 

 مفهوم التأمل والك   واملص لاام ذام الصل .: التمهيد

 مفهوم التأمل. الفرع األول:   

 .الك  : مفهوم الفرع الثاني   

 .التفكر: مفهوم الفرع الثالث   

 .التدبر: مفهوم الفرع الرابع   

 :الفرق بني التأمل والتفكر والتدبر.الفرع الخامس   

 : التأ يل الشرع، للتأمل.األول المبحث

 : النصوك من اللرا  الكرمي والىن  الناوي  الشريف .المطلب األول   

ك .المطلب الثاني     : مواقف الصااب  و املفىرو  من مفهوم التأمل للو وم للاذ

 : أوي  التأمل و الو وم ؛  الك  .المبحث الثاني

 لك  .: طرق و ورايل ع لي  من أ ل تفعيل التأمل للو وم ا  االمطلب األول   

  اذت تأملي  للو وم للاك  . :المطلب الثاني   

 : رم ا  ؛ وذ اً.المطلب الثالث   

 : النتايج و التو يام.الخاتمة
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 التمهيد: مفهوم التأمل والحكمة والمصطلحات ذات الصلة.

لكل ام الوارد  االتأمل والك   والتدبر والتفك ، مص لاام مرتادف  ذام  ل  وثيل  مع بع ها الاعض، وا، من 
و النصوك الشرعي ، علو أ ل معنااا اللغو  هالااً، ويلها تدور ةوم معاٍ  ذام دالالم تثر  العلل والفكر مبا او 
عافع ومفيد، وتؤثر و رلوك الفرد ذاتن، وو عالقتن مع خاللن راااعن وتعا ، ومع عفىن، ومع ا خرين، ومع الكو  

 وأخرى متعدي  ل وخرين. من ةولن، فه، ذام فايد  فردي 

واها ما عىعو ؛لين عند الديثعن اهو املص لاام وبيا  مفهومها، وارتااطها بالنفت اليت تعين الروح والعلل واجلىد 
معاً، واليت تو د و خمتلف املخلوقام واليت تنتاهبها الغرايقياجلوع والع   واملرض والفرح والىرور وه اا، والعىا  

و اله  يرتل، بنفىن ويتاك  هبا ويىي ر عليها لرتتل، وتتههب ةىت يصاح العىا  قادرًا علو  اةص الراد  ا
 الوظيف  اليت خلق من أ لها " وما خللت اجلن وا عت ؛ال ليعادو ".

 ويبحث في مفهوم هذه المصطلحات على النحو اآلتي:

 الفرع األول: مفهوم التأمل لغًة واصطالحا:

(.وقيل التثات و ا مر والنظر و 3ات واالعتظار وقيل : التأمل والتثات و النظر )التأمل و اللغ : التث -1
 (.4الش،و وفين تدبرو وأعاد النظر فين مرو بعد أخرى ليىتيلنن، وتأملت الش،و: أ  عظرم ألين متثاتاً لن)

الفكر، وأ   مالتأمل و اال  الح: او تدقيق النظر و الكاينام بغرض االتعاظ والتهير، واو ارتع ا -2
 (.5و اها احملل املتأمل فين أمراً زايداً علو الدق  بتفصيل،) أ  تأمل مع زياد  و الدق ()

 
 
 
 

                                                           
 ،دار الفكر ب وم .89، حتليق: شهاب الدين أبو ع رو ،ك معجم المقاييس في اللغةابن فارس ، أيب الىن امحد بن زيريا،  -3
 .27، ك1، تالمعجم الوسيطابرااي  مص فو ،امحد القيام ،ةامد عاد اللادر، حم د عل، النجار ،  -4
 ؤرى  الررال ، ب وم.،م39، ك لكلياتالكفو  ، أبو الالاو أيوب بن مورو، ا  -5



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 7 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
التأمل و اللرآ : حتديق عاظر الللص ا  معاين ، ومجع الفكر عن تدبرو وتعللن، واو امللصود بإعقالن، ال  -3

ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   ٹٹچ(،6جمرد تالوتن بال فه  وال تدبر)

  7چچ  چ  
 مفهوم الحكمة لغة واصطالحا: الفرع الثاني

: ما أةاط حبنك، الفرس، مسيت بهل   هنا متنعن من اجلر  الشديد، وتهلال الداب   الحكمة في اللغة -1
تاك ، رلراياها، ومنها: اشتلاق الك    هنا متنع  اةاها من أخالق ا رذام، وأةك  ا مر أ  أتلنن فا

 (8ومنعن عن الفىاد، أو منعن من اخلروت ع ا يريد ، والك   متنع من اجلهل.)
: الك  : ا، علل ما يناغ، عن الو ن اله  يناغ، و الوقت اله  يناغ، الحكمة في االصطالح العام -2

 و،وا، معرف  أف ل ا شياو بأف ل العلوم، والك   عل  يااث فين عن ةلايق ا شياو علو ما ا، 
الو ود بلدر ال اق  الاشري ، فه، عل  عظر  ه  آ ، وا، ايئ  اللو العللي  العل ي  املتور   بني الغريق  
اليت ا، ؛فراط اهو اللو  والاالد  اليت ا، تفري ها، وقيل: ا، و ع الش،و و مو عن، ورد عن أبن 

 (.9عااس: اهنا الك   تعل  الالم من الرام، وقيل: العل  مع الع ل)

ٹ چ  ٹ:  العل  والفلن املىتند ؛  النظر اخلاك، والفه  الدقيق،الحكمة في اإلصالح الشرعي -3

ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ   ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې  ې  ې  ې

والك    مىا   مل   علو قلص العاد، وا، عور يلهفن اهلل عق و ل و قلص  10چۈئېئ
 العاد، وقيل:ا، الفلن و دين اهلل أو أمر يدخلن اهلل الللوب من رمحتن وف لن.

                                                           
،دار الكتاب العريب، ب وم، 7(،ط453، ك )1،حتليق: حم د املعتص  باهلل، ت مدارج السالكينابن اللي ، مشت الدين أيب عاد اهلل ،  -6

 م.2003ه/1423
 (29ك ) - 7
م  ابن منظور، ايب الف ل مجام 2005/ ه1426،مؤرى  الررال ، ب وم ،8،ط1415،ك  المحيطالف وز اباد ، حم د جمد الدين ، اللاموس  -8

معجم (  ابن فارس، 19، ك)1، تالمعجم الوسيط،دار  ادر، ب وم  ابرااي  مص فو واخرو ، 143، ك1، تلسان العربالدين حم د، 
 . 103، ك المقاييس في اللغة

 م.2006ه/4271،مؤرى  الىىن،1، ط56، حتليق: عل، بن حم د، كالتعريفاتاجلر اين، الىيد الشريف،   -9
 (269الالر  ) - 10
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 (.11).وهلها مسيت الىنن الناوي  و يث  من املوا ع بالك  ، وأين ا قرعت الك   بالكتاب العقيق فاملراد هبا الىنن الناوي 

 الحكمة عند علماء األصول : -4
( وقيل:ا، الغاي  امل لوب  من التعليل وا،  لص املصلا  12الك  : ا، الا ن ا  حتصيل املصلا  ودفع املفىد )

(، واناك العديد من 14(وقيل الك    لص مصلا  أو تك يلها، أو دفع مفىد  أو تلليلها)13أو دفع املفىد )
 للاك  . التعريفام عند عل او ا  وم

 ؛ذ : فالك  باملعىن الشامل لكل ما م و:

عاارو عن العل  املتصف با ةكام، املشت ل علو املعرف  باهلل عق و ل، املصاوب بنفاذ الاص  ، وهتهيص  
(، وتأيت الك   مبعىن الىنن 15النفت، وحتليق الق، والع ل بن، والصد عن ؛تااع اهلوى والااطل، والكي  من لن ذل )

 عىن الناو  ومبعىن الفلن، ومبعىن الفه  وةج  العلل ومبعىن الف ن .ومب

 :مفهوم التفكير لغًة واصطالحا:الفرع الثالث

التفكر و اللغ : التأمل، والفكر: ؛ع ام اخلاطر و ش،و، وقيل: تردد الللص و الش،و يلام: تفكر اذا  -1
 ردد قلان معتربا

 علل و طريق ارتفاد  عل   ايح، _   التفكر و اال  الح:  وال  ال2      

  

                                                           
 .98-97، ك الموافقاتالشاطيب،  -11
 م.1997ه/1418،مؤرى  الررال ،  3،ط389، ك 5، حتليق :طن  ابر فياض ،ت المحصولالراز  ،أبو عاد اهلل حم د  بن ع ر،  -12
، مؤرى  الررال  ، ب وم ، 1، ط445، ك 3الرتي، ،ت، حتليق :عاد اهلل بن عاد احملىن شرح مختصر الروضةال وو، رلي ا  بن عاد اللو  ،  -13

 م.1987ه/1407
 م.1983، دار الكتص العل ي ، ب وم ،2، ط431، كالتحرير في أصول الفقهام، الك ام حم د بن عاد الواةد،  ابن اهل -14
 .33، ك 8، تشرح النووي صحيح مسلمالنوو ،  -15
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والتفكر : تعرف الللص و  (16))وقيل: التفكر التهير والنظر والتأمل واالعتاار والتدبر واالرتاصار يلها معاٍ  متلارب (
معاين ا شياو لدرك امل لوب وررات الللص يرى بن خ و وشرو، ومنافعن وم ار ، ويل قلص ال تفكر فين فهو و 

ظل ام يتخاط، وقيل: او ؛ة ار ما و الللص من معرف  ا شياو، وقيل: تصفي  الللص مبوارد الفوايد، وقيل: مقرع  
 (17)الليل  ومشرع  الشريع 

ع ل قليب مىت ر ومناطن العلل واو ع لي  ال تلصد بهاهتا و؛ ا مبا  صلن املرو منها ، واو الع ل وال اع ،  ذ  فالتفكر؛
 فهو مىأل  طاع  وتىلي  واعلياد هلل رب العاملني.

 :مفهوم التدبر لغًة واصطالحا :الفرع الرابع

ا مور  الش،و وهناياتن وملصود بن  عواقص التدبر و اللغ : مأخوذ من دبر الش،و، واو النظر و عواقص -1
 .(18)ومآالهتا، والتدبر: آخر الش،و.

اللدير و اال  الح: النظر و عواقص ا مور، واو قريص من التفكر ؛ال أ  التفكرتصرف الللص بالنظر  -2
لش،و أ  والتدبر: ال يكو  ؛ال بالتأمل يلام : تدبرم ا (19)و الدليل، والتدبر تعرفن بالنظر و العواقص

 (20)تفكرم و عاقاتن وتأملتن، مث ارتع ل و يل تأمل 
 الفرع الخامس: الفرق بين التأمل والتفكر والتدبر.

؛  اهو املص لاام مرتادف  ا  ةد ما، ويل منها فين معىن التكرير، وال ميكن أ  يكو  تدبر بدو  تفك  وتأمل، 
ل مل والنظر و الى وام واالرض والنفت، والتهير والنظر والتأمواناك اآليام اليت تدعو ا  التفكر والتدبر والتأ
 ، ويل من اهو املص لاام فايد  مر وو ه  فايد  االخرى، (21)واالعتاار والتدبر واالرتاصار يلها معاٍ  متلارب 

                                                           
، الدار التوعىي  للنشر، توعت، 244،ك4،تلتحريروالتنويرعاشور، حم د بن ال اار، ا ابن 182، ك1، ت، مفتاح دار السعادةابن اللي -16

 م.1984
 .41، ك التعريفاتاجلر اين،  -17
 .269  ابرااي  مص فو، املعج  الوريط، ك  266، ك ، معجم المقاييس اللغةابن فارس-18
 .36، ك التعريفاتاجلر اين،  -19
 ه. 1414، دار ابن يث  ،دمشق ، 1،ط180، ك2،ت ح القديرفتالشوياين، حم د بن عل، بن حم د، -20
،جم ع الفلن 1،ط 182، ك1، حتليق: عاد الرمحن بن ةىن، تمفتاح دار السعادةابن اللي ، مشت الدين أيب عاد اهلل حم د،  -21

 ه.1432االرالم،، د ،
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ا ليت ةا اًل م فالتهير يفيد تكرر الللص علو ما عل ن وعرفن ل رخ فين ويثات، والتفكر يفيد تكث  العل  وارتجالب
عند الللص و تات ا  ش،و من الصرب والتكلف، وتصرف الللص و طلص املعىن، ويل من اهو املفااي  تعترب من 
العاادام اليت يغفلعنها الكث ، فه، من العاادام اجلليل  اليت أمر هبا الشارع وةث عليها و آياتن وهلا شوااد من الىنن 

 ني.الناوي  والشريع  ور  الصال

واهو العااد  ع ل قليب مىت ر مناطن العلل واو ع لي  ه  ملصود  لهاهتا و؛ ا مبا  صل املرو فيها، واو الع ل 
وال اع  والبد من أوقام ينفرد هبا املرو بنفىن وو دعاين وعاادتن وذيرو وتفكرو وحمارا  عفىن و؛ الح قلان وما خيتص 

يها بصرو فياتات ا  اعفرادو بنفىن، وقد قيل :عع   ومع  الر ل بيتن يكف ف بن من ا مور اليت ال يشرين فيها ه و،
 (22)ولىاعن.

والتدبر والتفكر ال يكو  ؛ال بالتأمل وحملن مدلوالم النصوك أو الكالم أو الكو  أو النفت أو العاادام وا ذيار،واو 
ايح ياًا مراوعا بالللص الىلي  والفكر الصماين علو فه  املعاين وملا د الشارع أو املتأمل، وال بد أ  يكو   ا

،والتأمل مأمور بن املىل  وه و علو ةد رواو للو وم ؛لىالليل  وامللا د العام  من اخللق ومن الياو واملوم والدعيا 
 واآلخر ، فهو من أعظ  ملا د اللرآ  الكرمي قام تعا :" يتاب أعقلناو الي  ليدبروا آياتن".

 

 

 

 

 

 

                                                           
،جم ع املل  فهد لل صاف 426، ك10حتليق: عاد الرمحن بن حم د ، ت، مجموع الفتاوىابن تي ي ، تل، الدين أبو العااس أمحد بن عاد اللي ،  -22

 م.1995ه/1416الشريف، املدين  املنور ،
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 ولالمبحث األ

 التأصيل الشرعي للتأمل

اناك العديد من النصوك الشرعي  من الكتاب والىن ، ويهل  أقوام الصااب  واملفىرين اليت تدم علو أوي  التأمل 
رواو يا  ذل  ب ريق مااشر أو باملعىن، ويرتتص عليها الو وم ا  الك   اليت ا، هاي  التأمل وادفن، واليت بدوراا 

واجلهل والظل  واعتاار العدم واعتاار العدم والق واملوعظ  من أ ل  جتنص اخل أ والقلل علو  تلوم علو منع الفىاد
 قدر الورع وال اق  وفعل الصواب.

 بعض النصوص الشرعية من القرآن والسنه.:المطلب األول

 أوال": من القرآن الكريم.

 هناك العديد من اآليات الواردة في )التأمل( معنى" نذكر بعض منها:

  23چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  یجئ حئمئ ىئيئٹ ٹچ -1

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  ٹ ٹ چ  -2

  24چ

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ٹ ٹچ  -3

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ

 25چۈ   
 

 
                                                           

 (169الالر  ) - 23
 (190آم ع را  ) - 24
 (4الرعد )  - 25
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ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱٹ ٹ چ  -4

ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھ

  26چۇ  ۆ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ٹ ٹ چ -5

 27 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ

ثات لكن أشارم ؛لين العديد من اآليام اليت تأمر بالنظر و خلق اهلل والتمل يرد لفظ ا مل و اللرآ  الكرمي  راة ، و 
و رؤي  عجايص الكو  وآثار الىابلني، وقد عصت آيام يث   عن املشريني تاني عدم تأمله  في ا تشاادو أعينه  

يغ  امل ارع اليت تدم صويلع حتت أيديه  من عجايص  نع اهلل ، واقرتعت آيام يث   با فعام )يروا، ينظروا(و اوم ب
علو االرت رار و؛دام  النظر والرؤي ، واآليام اليت حتث علو ا مل والتفكر والتدبر وارتخرات الذك  منها تتجاوز 

 العشرام من اآليام باملعىن املااشر أو اللريص.

 ثانياً: من السنه النبوية:

لو اهلل علين ويتأمل ةىت قال عقوم الوة، علين ،وقد داوم  من دأب النيب  لو اهلل علين ورل  أعن يا  يتفكر ويتدبر  
 ورل  علو اهو العااد  بعد عقوم الوة، وتكليفن بالررال   اخلالد  العاملي .

عن عايش  ر ، اهلل عنها زوت النيب  لو اهلل علين ورل  قالت: " يا  أوم ما بدأ بن رروم اهلل  لو  -1
اهلل علين ورل  من الوة، الرؤيا الصادق  و النوم، فكا  ال يرى رؤيا ؛ال  اوم مثل فلق الصاح، مث ةاص 

ر ع ا  أالن والم العدد قال أ  يألين اخلالو، فكا  خيلو بغار ةراو  يتانث فين )واو التعاد(، الليا  أ
 ويتقود لهل  مث  ع ا  خدتن فيتقود ملثلها، ةىت فجئن الق واو و هار ةراو، فجاوو املل  فلام: أقرأ، 

 
 

                                                           
 (20 -19العنكاوم )  - 26
 (21 -17الغاشي  ) - 27
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قام:"ما أعا بلارئ" فلام: فأخهين فغ ين ةىت بلغ مين اجلهد، مث أررلين، فلام: أقرأ، قام: قلت :"ما أعا بلارئ"، 

 ين الثاعي  ةىت بلغ و اجلهد مث أررلين، فلام: أقرأ، فللت: " ما أعا بلارئ"، قام: فأخهين فغ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چفأخهين فغ و الثالث  ةىت بلغ مين اجلهد مث أررلين، فلام: 

  28چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ
ىت ذاص بوادرو، ةىت دخل علو خدتن فلام: زملوين زملوين فقملوو ة فر ع هبا رروم اهلل  لو اهلل علين ورل  تر ف

عنن الروع، مث قام خلدتن: ؛  خدتن ما ؟ وأخرباا اخلرب. قام: للد خشيت علو عفى،، قالت لن خدتن: يال أبشر 
تلر  ال يف، و  ، فواهلل ال خيقي  اهلل أبداً، واهلل ؛عكلتصل الرة  وتصدق الديث، وحت ل الكٍل وتكىص املعدوم،

وتعني علو عوايص الق، فاع للت بن خدتن ةىت أتت بن ورقن بن عوفل بن أرد بن عاد العقى  ويا  امرًا  تنصر 
فياجلاالي  ويا  يكتص الكتاب العريب، ويكتص من االجنيل بالعربي  ما شاو اهلل أ  يكتص، ويا  شيخاًيا اً قد ع ،، 

خي ، قام ورقن بن عوفل: يا أبن أخ، ماذا ترى، فأخربو الرروم  لو اهلل علين فلالت لن خدتهأ  ع  أمسع من أبن أ
ورل   خرب ما رآو، فلام لن ورقن : اها الناموس اله  أعقم علو مورو علين الصال  والىالم ، يا ليتين فيها  هعا" يا 

  مل يأم ، ا ؟" قام ورقن: ععليتين أيو  ةياً ةني خير   قوم ، قام رروم اهلل  لو اهلل علين ورل  :" أو خمر 
 .(29")ر ل قط مبا  ئت بن ؛ال عود ، وأ  يدريين يوم  أعصرينصراً مؤزراً 

اها الديث العظي  فين اللدو  وا رو  الىن  بالرروم  لو اهلل علين ورل  وييف يا  خيلو بنفىن  لو اهلل علين 
، وعااد اهلل الصور  وا ان للخلو  وا، شأ  الصالني ورل  ، ويتفكر ويتدبر وخيلو باهلل عق و ل ،؛ذ  فالديث فين

العارفني،والعقل  فيها فراغ الللص وا، معينن علو التفكر والتأمل، وهبا ينل ع عن مألوفام الاشر، وخيشع قلان، فكا  
  ا  أ  ا  ر  لو اهلل علين ورل   يتعاد، فجاين الوة، فلام لن: أقرأ فلام  لو اهلل علين ورل  :" ما أعا بلارئ "؛شا

أ  اللراو أي ا وريلن من ورايل التأمل والتفكر والتدبر، مث قام حم د  لو اهلل علين ورل  :" فغ ىن ةىت بلغ مين 
 اجلهد مث أررلين" وو اها الغط واجلهد ةك   وا، ؛شغالن من االلتفام واملاالغ  و أمرو بإة ار قلان ملا يلولن لن 

                                                           
 (5-1العلق ) - 28
(  6581،يتاب التفى ، باب أوم ما بدئ  بن رروم اهلل  لو اهلل علين ورل  من الوة، الرؤيا الصال  ةديث رق  ) صحيح البخاريالاخار ،  -29

 (.160، يتاب الميا ، باب بدو الوة، ا  رروم اهلل  لو اهلل علين ورل ، ةديث رق )مسلم
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و التناين من أ ل التدبر والتفكر والتأمل وارتا ار الللص والفكر والعلل والنفت معاً) وتكرار ذل  ثالثًا ماالغ  
 30والتأمل ال بد فين من التكرار(.

واللفت  الرايع  في ا ذيرم خدتن ر ، اهلل عنها تأمل الصفام اليت و فت هبا النيب  لو اهلل علين ورل ، فه،  
 م والتصرف واخللق، وو الديث ؛شار ا  ر اة  علل خدتن ر ، اهلل فام تورث الك   و الللص والفكر واللو 

عنها، واها الديث عند تأملن ه  أعن ةج  ودليل من الىن  علو التأمل ؛ال أ  التأمل فين خيرت بفوايد وعرب وعظام  
 يا و  داً.

 لِحكم.المطلب الثاني: من مواقف وأقوال الصحابة والتابعين في التأمل من أجل الوصول ل

التأمل والتفك  والتدبر و آيام اهلل عق و ل و الكتاب املى ور والكتاب املنظور واهو العااد املفلود  ال بد أ  ينظر 
فيها، فالتأمل من أعظ  ملا د اللرآ  اله  يش ل التدب  والتفكر قالتعا  :"يتاب أعقلناو الي  ليدبروا آياتن"،والتأمل 

بالتدبر والتفكر  هنا أمر ؛هل، للاشر ال بد منن، وا، من امللا د العام  للشريع  والشارع  من امللا د املتفق عليها
 .راااعن وتعا  ،من أ ل الو وم للالايق

واناك العديد  والكث  من املواقف اليت ميكن أ  تكو  حمل تأمل وتفكر قام هبا الصااب  ر ، اهلل عنه  ويهل  
 أي ا العديد من مواقف لل فىرين تدعوا وحتث علو التأمل ومنها اآليت:التابعني رمحه  اهلل ،وقد ورد 

 موقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم وتأمله وتفكره وتدبره )قيام الليل مع قراءة القرآن والصالة(. -1
يا    لو اهلل علين ورل   يتفكر ويتدبر ويأمر بهل  ويتوعد من ال يلوم بن فعن ع او قام: دخلت أعا وعايد بن 
ع   علو عايش  ر ، اهلل عنها فلام ابن ع  : أخربينا بأعجص ش،و رأيتن من رروم اهلل  لو اهلل علين ورل  

الليا   والىالم، فىكتت مث قالت: ملا ياعت ليلن منفىكتت، تىتا ر املشااد اليت رأهتا من زو ها علين الصال  
قام: " يا عايش  ذرينيأتعاد الليل  لريب، قلت: واهلل ؛ين  ةص قرب ، وأةص ما ررك،، قالت: فلام: فت هر مث قام 
يصل،، قالت: فل  يقم ياك، ةىت بل ةجرو قلت:قالت: مث بكو فل  يقم ياك، ةىت بل ليتن، قالت: مث بكو فل  

 ياك، ةىت بَل ا رض، فجاو بالم يؤذهناالصال فل ا رآو ياك، قام: يا رروم اهلل مل تا ؟ وقد هفر اهلل ل  ما يقم 

                                                           

 355-349, ك2, تشرح صحيح مسلمالنوو , -30
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للد عقم عل، الليل  آيام ويل ملن قرآاا ومل يتفكر 31تلدم من ذعا  وما تأخر ؟ قام: "أفال أيو  عادًا شكوراً"((

 ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ فيها،

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 32چہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

 موقف أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه عند وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم. -2
، فأىب  ر ر ، اهلل عنن يكل  الناس فلام: أ لتعن أبن عااس ر ، اهلل عنن قام: أ  ابا بكر ر ، اهلل عنن خرت، وع

فلام: أ لت فأىب، فتشهد أبو بكر ر ، اهلل عنن ف ام ؛لين الناس وتريوا ع ر، فلام: أما بعد: ف ن يا  منك  يعاد 

ڄ      ڄٹ ٹچ حم داً   لو اهلل علين ورل   فأ  حم داً قد مام، ومن يا  يعاد اهلل فأ  اهلل ة، ال ميوم،

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ         ڄ    ڃ  ڃ

  33چژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  

واهلل لكا  الناس مل يكوعوا يعل و  أ  اهلل أعقهلا ةىت تالاا أبو بكر ر ، اهلل عنن فتللااا منن الناس ف ا يى ع بشر 
 اال يتلواا.

دب و أبا بكر الصديق ر ، اهلل عنن وأر او، وييف حبك تن وت تأمل اها املوقف الكي  من خ  خلق اهلل بعد الررل
وتفك و جتاوز موقف عظي   موم النيب  لو اهلل علين ورل ، فهها أ ا يدم علو ر اة  عللن ر ، اهلل عنن ومن تدبرو 

 (.34)ةىت مر اها املوقف ا لي  بىالم وا ت اع يل   املىل ني

 

                                                           
 م.1994ه/1415، الررال ، ب وم، 1، ط520، ك7، حتليق: شعيص ا رعاؤوط، تمشكل اآلثار ال ااو ، امحد بن حم د رالمن،-31
 (191-190آم ع را  ) - 32
 (144آم ع را  ) - 33
، 3، تالصحيحين على  الاي ، أبو عاد اهلل حم د بن عاد اهلل، املىتدرك   قبسات من سيرة الصديق رضي اهلل عنهالعىكر، عاد اهلل بن حم د،  -34

 م والديث  ايح عن شرط الشيخني.1998ه/1418(، دار املعرف ،3216رق  الديث)
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امال مواقفن ر ، اهلل عنن املشهور ، يارب الرد  وبعث  أرام  بن زيد واهلجر  وبهم مالن ي؛  املتدبر املتفكر واملتأمل و 
و رايل اهلل تد  وذ ا فهًا ال يتكرر، وياعت مواقفن ر ، اهلل عنن تدم علو ةك تن وبص تن وتفكرو و عواقص 

 ا مور وعتايج املواقف.

 بحانه وتعالى.موقف عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وموافقته هلل س -3
قام ع ر بن اخل اب ر ، اهلل عنن : )وافلت ريب و ثالث، قلت يا رروم اهلل لو اختهعا من ملام ابرااي  مصلو؟ 

وقلت: يا رروم اهلل، أ  عىاوك يدخل عليهن الربر  .35چۉ  ې  ې  ې   ې ٹ ٹچفنقلت:

ہ  چن:اهلل عىاؤو و الغ  ، فللت هلوالفا ر، فلو أمرهتن أ  يتاجنب؟ فنقلت آي  الجاب، وأ ت ع علو رروم 

 36چہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

 .(37)قام فنقلت يهل  .

وو اها ا ثر بيا  ةد  ذياو ع ر ر ، اهلل عنن، وعظرتن ر ، اهلل عنن و ا ةداث واملواقف اليت وا هت الرروم 
 املواقف وفكر وتدبر هبا مث خرت برأ  وقد يا  رأين موافلًا لشرع اهلل عق و ل لو اهلل علين ورل  ، فلد تأمل اهو 

فأ  فه  وةك   أتصف هبا اها اخلليف  الراشد ر ، اهلل عنن، وقد و فن  لو اهلل علين ورل اأعن حمدث و اهو 
 عق و ل هلي  اليت مناها اهللا م  وا، تعين الهلام وال يكو  الهلام ؛ال بعد تفكر وتدبر وتأمل ،واها من الك   ال

 (38)لع ر بن اخل اب ر ، اهلل  عنن، وا، اا  لل ص فني ا خيار، وا، الك   اخلالد  اليت ال تفىن بفناو أ ااهبا

 موقف عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك رحمهم اهلل. -4
ةج رلي ا  بن عاد املل  ومعن ع ر بن عاد العقيق، فأ اهب  برق ورعد ةىت يادم تنخلع قلوهب ، فنظر رلي ا  ؛  
 ع ر واو ي ا ، فلام رلي ا : يا أبا ةفص ال رأيت مثل اهو الليل  قط أو مسعت هبا؟ فلام: يا أم  املؤمنني، 

                                                           
 (125الالر  ) - 35
 (5التارمي ) - 36
(  مىل ، يتاب ف ايل الصااب ، باب من ف ايل ع ر ر ، اهلل عنن، ةديث 394الاخار ، يتاب الصال ، باب ما  او و اللال ، ةديث رق ) -37
 (.2399رق )

 م2013،  امع  الشرق االورط، ع ا ،مفهوم الحكمة وأبعادها شرعا ووصفاوب عادم،عا ر الدين،يعل -38
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 : اهو املئ  ألف درا  فتصدق هبا، فلام ع ر: أو خ اها  وم رمح  اهلل فكيف لو مسعت  وم عهاب اهلل! فلام
 من ذل  يا أم  املؤمنني؟ قام: وما او؟ قام: قوم  ااوك و مظامل هل ، مل يصلوا ؛لي ، فجلت رلي ا  فرد املظامل.

الو ؤ وقيل: أ  رلي ا  رأى اخلاليق باملوقف فلام لع ر: أما ترى اها اخللق اله  ال  صو عددا  ؛ال اهلل؟ قام: ا
 (39)اليوم رعيت  وا  هداً خص اؤك فاكو رلي ا  بكاًو شديداً.

و اها ا ثر معاين التهير والتفكر والتدبر والتأمل أعظر ا  موقف ع ر ر ، اهلل عنن ييف عظر و ظاار  الربق والرعد 
، وما أثر ذل  علو في وييف رب ها بالرمح  وا، امل ر مث قام اها  وم الرمح  فكيف فكيف بالعهاب تىأم اهلل العا

رلي ا  رمحن اهلل ةيث بادر ا  الصدق ، مث أعتلل ع ر ر ، اهلل عنن اها املوقف، ليهيرو باملظاملوالنظر فيها، وعلو 
اهو الشايل  الكث  من املواقف اليت حت ل معاين التدبر والتأمل فهها من فلهن ر ، اهلل عنن وةك تن بارتغالم اها 

 مل والتهير وبا خر  والىاب والثواب والعلاب.املوقف من أ ل املظا

 موقف األمام الشافعي رحمه اهلل مع رجل من أجل الكالم. -5
 او ر ل من أال الكالم ا  الشافع، فىألن و الكالم، فلام لن الشافع، أتدر  أين أعت؟ قام الر ل:عع ، قام: 

ام: لو اهلل علين ورل  أمر بالىؤام من ذل ؟ قام: ال، قاها املوقع اله  اهرق اهلل فين فرعو ، أبلغ  أ  رروم اهلل  
ال تكل  فين الصااب ؟ قام: ال، قام: ال تدر  ي  جن اً و الى او؟ قام: ال، قام:فكويص منها تعرف طلوعن ومل 

 خلق؟ واها تراو بعين  ولىت تعرفن فكيف تتكل  و عل  خاللن ؟!.

مث رألن الشافع، عن مىأل  و الو وو فأخ أ فيها فلام لن الشافع،: ش،و حتتات ؛لين و اليوم مخت مرام تدع عل ن، 

ی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    ٹٹچ وتتكلف و عل  اخلالق؟ فإذا اات  و    ك شيئًا فأر ع ا  

 . 40چجب  حب    خب   

                                                           
،دار الكتص 1، ط53-52، حتليق: حمص الدين اخل يص ،ك سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزابن اجلوز ، عاد الرمحن بن عل،،  -39

،مؤرى  الررال ، 3،ط121، ك5حتليق: شعيص ا رعاؤوط، ،ت ،سير أعالم النبالءم  الهايب، مشت الدين أبو عاد اهلل ،1984ه/1404العل ي ،
 م.1985ه/1405ب وم،

 (163الالر  ) - 40
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  .التفكر والتأمل مبا او مفيد وعافع، فال يتكلف االعىا  بالتأمل والتفكر في ا ليت لن فايداها موقف يدم علو أوي  

 :ريعتا  ملتصدتا  و تفكر خ  من قيام ليلن بال قلص(  عن أبن عباس رضي اهلل عنهما قال ( 
ن، ولكن و معاين أمساين توقام ر ، اهلل عنن: تفكروا و يل ش،و وال تفكروا و ذام اهلل فالتفكر و اهلل ليت و ذا

 و فاتن وعظ تن و اللن راااعن وتعا .

 : )تفكر راع  خ  من قيام ليل (.وقال الحسن بن علي رضي اهلل عنهما

 (41): ) التأمل و عع  اهلل عق و ل من أف ل العااد (.وقال عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل

ر و اللرآ  الكرمي فهو حتديق عاظر الللص ا  معاعين، و مجع الفك: ) أما التأمل وقال أبن القيم الجوزية رحمه اهلل

ڄ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄٹچ  ٹعلو تدبراوتعللن، واو امللصود بأعقالن ال جمرد تالوتن بال فه ، وال تدبر،

وليت ش،و أعفع للعاد و معاشن ومعادو وأقرب ا  جناتن من تدبر اللرآ   42چڃ  ڃ   ڃ   چ  چ
ااهبا ومجع الفكر علو معاين آياتن فأهنا ت لع العاد علو معامل اخل  والشر حبهاف اا، وعلى رقاهتا وأر وأطالن التأمل فين،

 (.43)ومآم أ لها

ر : ) يثر الث و يتاب اهلل تعا  عىب التدبر واالعتاار والنظر واالفتكار، وال خيفو أ  الفكوقال الغزالي رحمه اهلل
ر، واو شاك  العلوم ومصيد  املعارف والفهوم وأيثر الناس قد عرفوا ف لن ورتاتن او مفتاح االعوار ومادأ االرتاصا

 (44)لكنه   هلوا ةليل  ومثرتن ومصدرو. 

 يقول الشاعر:

 تأمل ر ور الكاينام فأهنا .... من امل  االعلو الي  ررايل 

                                                           
 .534-532،ك 4، تأحياء علوم الدينالغقا ،  -41
 (29ك ) - 42
 .182، ك1، تمفتاح دار السعادةابن اللي ،  -43
 596، ك أحياء علوم الدينالغقا ،  -44
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 (45)وقد خط فيها لو تأملت ر راا .... أال يل ش،و ما خال اهلل باطل

 ، أ  التأمل والتفكر أ  يع ل ا عىا  فكرو و ا مر ةىت يصل فين ا  عتيج العالمة ابن عثيمين رحمه اهلل:وقال 
وقد أمر اهلل تعا  بن وةث علين و يتابن ملا يتو ل ؛لين االعىا  من امل الص العالي  والميا  واليلني، والتفكر  تات 

فهناك الك  الكث  من مواقف وأقوام الصااب  والتابعني واملفىرين (46)لصرب وتكلف، وتصرف الللص و قلص املعىن. 
 وه ا  حتث علو التأمل والتفكر والتدبر، من أ ل الو وم ا  الك  املىتفاد الصايا .

 المبحث الثاني

 أهمية التأمل في الوصول الى الحكمة 

  و أع ام اجلوارح هبا، فالاعض يظن أ  العااد حمصور التأمل )بالتفكر والتدبر( عااد  عظي   هفل عنها الكث  وارتهاعوا 
و هل أ  للللص والعلل يهل  أع ام يتعاد هبا، وقد تكو  أف ل من ع ل اجلوارح، وو ا ثر عند أيب الدرداو  ر ، 

 اهلل عنن: تفكر راعن خ  من قيام ليلن.

 تأمل و الو ود بعني فكر ..... ترى الدعيا الدعيئ  ياخليام 

 (47)يها مجيعاً روف يفىن ..... .... ويالو و ن رب  ذو اجلالم .ومن ف 

 .المطلب األول: طرق ووسائل علمية من أجل تفعيل التأمل للوصول للحكمة

اناك أمور ف رين يؤتيها اهلل ملن شاو، ويتف ل هبا علو من يريد، واهو ال بد للعاد فيها، وا، ع او اهلل عق و ل ملن 
اظن ا مور اليت يكتىاها العاد بفعل أرااهبا، وترك مواععها ، فيىهل اعلياداالن، وجتر  علو الف يشاو، واناك الكث  من

اليت ين ق هبا وتكتى، هبا أع الن اليت يفعلها، ويشهداا الناس علو ةرياتن وركناتن. ومن ورايلوطرق التأمل للو وم 
 املر و  اآليت:  ا  الك  

                                                           
 /salmanwww.islamtoday.netم، 2012، التفكرساعهملامملاالم، رل ا  بن فهد العود ، -45
 .244، ك2، تشرح رياض الصالحينابن عثي ني، حم د،  -46
 https://www.saaid.net،  يد الفوايد،تفكر ساعه خير من قيام ليلهالعج ، ،عاد الرمحن ، -47

http://www.islamtoday.net/salman
https://www.saaid.net/
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  ہ   ہہ  ہٹ ٹ چ الكث  اله  أشارم ؛لين اآلي  ": واو اخل  التفقه في الدين -1

 ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ےھ  ھ  ھ  ھ

ۆئ    ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ۋٴۇ   ۋ

  48چۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  
: واالختالط هب  واالرتفاد  منه  وجمالت الهير والعل  لها يا  لل ا  الكي   مجالسة أهل الصالح -2

يلوم  بنن: واو يو ين ويدلن علو طريق الك   فيلوم: ) يا بين  الت العل او وازمحه ربياتي ، فأ  
 (.49)اهلل  ، الللوب بنور الك   ي ا  ، ا رض امليتن بوابل الى او(

العااد  الق هلل راااعن وتعا ، واالرتااط الوثيق بن والاعد عن املعا ، وطرد اهلوى، يل ذل  من طرق  -3
الو وم ا  التأمل من أ ل الو وم للاك  ، وقام الىن ر ، اهلل عنن :) من أةىن عااد  اهلل و 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ ٹ ٹچ وقد (50)شاياتن، للاو اهلل الك   عند يرب رنن( 

 .51 چپ  ڀ   ڀ  ڀ  
 حتر  الالم و املأيل واملشرب وامللات، وو شأعن يلن، فه، أرااب و الو وم ا  التأمل والك  . -4
يثر  التجارب واالرتفاد  من مدرر  الياو، وجتارب ا خرين باالعتاار والتأمل وأخه الي    مر الدين  -5

ويثر  التجارب تكىص  اةاها الل  والتأمل (52)والدعيا وو الديث: " ال يلدغ املؤمن من  ار مرتني" 
 والك  ، فال ةكي  أال بتجرب .

 
                                                           

 (229الالر  ) - 48
ور ، العدد ، جمل  اجلامع  الرالمي ، املدين  املنمعالم أصول التربية اإلسالمية من خالل وصايا لقمان البنها عصار ، عاد الرمحن حم د عاد احملىن،  -49
 www.mawdoo3.comاوو، 1417، 28
، مجعي  الرتبي  الرالمي ، 240، ك 6، حتليق: أبو عايدو بن ةىن آم رل ا ، تالمجالسة وجواهر العلمدينور  ، أبو بكر أمحد بن مروا ، ال -50

 اوو.1419الاارين، 
 (14اللصص ) - 51
اب القاد، باب ال يلدغ ، يتصحيح مسلم(   مىل ، 5782، يتاب ا دب ، باب ال يلدغ املؤمن، رق  الديث )صحيح البخاريالاخار ،  -52

 (.2998املؤمن، رق  الديث )

http://www.mawdoo3.com/
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  واملشور ، بل علين أ  يىتش  ذو  اخلرب والتجرب  من الصالني أال يعت د املرو علو عفىن و الرأ -6
 املصلاني، ليقداد بص ً  بعواقص ا مور.

التال، بالص ت ع ا ال فايد  منن، طريق ا  ايتىاب الك  ، فالكي  يعرف بالص ت وقل  الكالم،  -7
باهلل   : " من يا  يؤمنو اذا تكل  بالق، و؛  تلفظ لفظ خب  ، أو ركت، قام  لو اهلل علين ورل

وقد أمجع الك او علو أ  رأس الك   الص ت اله  يؤد   (53)واليوم ا خر فليلل خ اً أو ليص ت" 
ا  التأمل الصايح، وقام ع ر بن عاد العقيق : ) أذا رأيت  الر ل ي يل الص ت، ويهرب من الناس، 

 .( 54)فاقربوا منن  فأعن يللو الك  (
الهااي  وموار  ال اعام، ومنها أوقام الىار الثلث ا خ  من الليل، ورم ا ، ارتغالم ا وقام  -8

والعشر ا وايل من ذ  الج ، والعيدين والع ر  والج، وأوقام الصلوام والصدقام، و ل  ا رةام ، 
 وأوقام الفرح والق .

عفىن بني  ؤمن أ  يفرغالرك علو الرةالم اخللوي  أ  ختلو بنفى  أو مع من يهيرك باهلل، فعلو امل -9
الني وا خر يل ما أرتشعر  فاف روةن وع   أمياعن أ  يرةل ا  مكا  اادئ بديع بعيد عن  خص 
املد  وال ار  والتلنيام الديث  و مكا  تتوفر فين عجايص اخللق و الى او وا رض واجلاام وا شجار، 

 ض، ورؤي  مشااد اللدر  الهلي  وا بداع، ومينحفالعني هلا ةق التأمل والنظر و ملكوم الى وام وا ر 
الللص فر   ذااين ليالق خارت دعياو ال يل  و رةاب اآلخر ، ويها العلل يىاعدو علو االع الق 

 خارت اات امام الياو الدعيا ا  الياو ا خر .
 
 
 
 

                                                           
 (.5672، يتاب ا دب، باب من يا  يؤمن باهلل، رق  الديث )صحيح البخاريالاخار ،   -53
م   1986اوو _ 1406، دار الكتص العل ي ، ب وم، 1، ط289، ك  2، ت التبصرةأبن اجلوز ، مجام الدين أبو الفرت عاد الرمحن بن عل،،   -54

 /http://www.dorar.net، ماز  بن عاد الكرمي الحكمةموقع الدرر الىني ، موروع  ا خالق، ملام بعنوا  
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  کڑ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ٹ ٹچ التدريص علو ع ليام التفكر والتدبر والتأمل الاىي  ، -10

   بعض أعواع التفكر قد تات جملااد  ومىتوى من :55چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳڳ
 (56)الفه  ور يد من المياعيام والعل  ويل أمرٍئ يتفكر ويتأمل علو قدر ما ةااو اهلل من العلل والعل  والفه .

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ٹ ٹ چاالعتناو بالنفت -11

الناس اليوم مع أعفىه  و  وو الىياق اللرآين واآليام فاملتأمل و ةام 57چھھھےے
اليت تتادث عن النفت، تد أ  ا رااب اليت تؤد  ا  اخلوف من النفت ورفض ال الح أو تدفع 
الناس ا  االرتهاع  بأعفىه  أو تشغله  عن أعفىه  تعود ا  اللصور النفى، واجلهل والكرب، فاخل و  

ل اقام تها، من أ ل ترتيص ا فكار وتىهيل ع لي  التفك  ليؤثر ؛تابيا علو اا و  و فلن النفت تقيي

 چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄٹ ٹ چ،(58)ال ايع  وارتغالم ال اقام التابي  للو وم ا  اهلدف

، فالنفت مدار التفك  والشعور والعلل والىلوك و ا عىا ، فالنفت حتت وتفكر وتعلل وتتأمل 59
 تفرح وحتق  وحتل  وتعدم وتظل . وتتدبر وحتص وتكرو و 

 المطلب الثاني : نماذج تأملية للوصول الى الحكمة.

ذ  علو يل أعىا  أ  يتفكر . إ60چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ 
و الغاي  اليت خلق من أ لها، فأ ل اخل  والشر من قال التفكر، فأ  الفكر مادأ الراد  وال لص و القاد والرتك 
والص والاغض، وقد عاش ا عاياو والصالني ةيا  التفكر والتدبر والتأمل واناك العديد من الن اذت، وعىتعرض منها 

 اآليت: 

                                                           
 (101يوعت ) - 55
 /http://www.saaid.netم، 2010(، 268، جمل  الايا ، العدد)التفكر عبادة ربانيه وضرورة دعويهويى ، بدر عاد ال يد،  -56
 (44الالر  ) - 57
 https://ar.wikipedia.org، فقه النفساهلامش،، عاد الرمحن ذاير،  -58
 (9الش ت ) - 59
 (115املؤمنو ) 60
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 ،الفاتحة سورة

وا، أعظ  رورو و اللرآ  وا، أم الكتاب والىاع املثاين، والشافي ، والكافي ، وا، رقين وشفاو ل رلام الادعي والنفىي    
ي ا أهنا شفاو ل مراض الللاي ، ورر االرتشفاو بالفاحت  حمجوب عن يث  من اخللق، لك   يعل ها اهلل و؛ال ف ن 

فاو، وقد فالفاحت  شافين، ولو أةىن العاد التداو  بالفاحت  لرأى هلا تأث اً عجيااً و الش ينو  الشفاو ةىيًا أو معنوياً 
ثات عن أبن اللي  أعن قام: مكثت مبك  مدو يعرتيين أدواو وال ا د طايااً وال دواًو فكنت أعاجل عفى، بالفاحت  فأرى 

وو الصاياني اللص  املشهور  ( 61)ا  يربأ رريعاً، هلا تأث ًا عجيااً، ويا  يصف ذل  ملن يشتك، أملاً، ويا  أيثر 
  ااب النيب  لو اهلل علين ورل  عندما عقلوا علو ة، من أةياو العرب فأبوا أ  ي يفوا ، فلدغ ريد ال، فأتوا ، 

 .(62)فرقو أةدا  الر ل بالفاحت ، فكأ ا عشط من علام

ڀ     پ  پ  پ  پٹ ٹ چ  ىور  العظي  "واملتأمل و م امني رور  الفاحت  تد رعادتن و اهو ال

يت  ن اال ل ا وم لىعادتن واو معرف  الرب راااعن وتعا ، ومعرف  أمساين و فاتن وأفعالن، واالمساو املهيور  63چ
بالىور  ا، أ وم ا مساو الىىن وا،: اهلل، الرب، الرمحن، فأر  اهلل مت  ن لصفام االةىا  واجلود والرب، ومعاين 

 تدور علو اهو أمساين تعا .أمساين 

يت  ن معرف  ال ريق املو ول  ؛لين راااعن وتعا ، وا، عاادتن  64 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ چ

 چڤ    ٹ   ٹ  ٹٹ ٹچوقولن :" وةدو ال شري  لن مبا  ان وير او، وارتعاعتن علو عاادتن 

 ٹ، وال رايل لالرتلام  ؛ال هبداي  اهلل عق و ل لن، ي ا ال رايل لعاادتن راااعن  ؛ال  مبعوعتن وقولن :" 65

 ٹ أ  طريق النايو  والصديلو  والشهداو والصالو ، وقولن:" .66چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڄ   ٹچ

                                                           
 م.2001/ او 1421، دار أبن يث ، دمشق، 5، ط21، حتليق يورف بدو ، ك الداء والدواءابن اللي  ، مشت الدين أيب عاد اهلل حم د،  -61
يتاب الىالم، باب  واز أخه ا  ر  علو الرقي ، رق  الديث   مسلم،(   5417، يتاب ال ص، باب النفث و الرقي ، رق  الديث)البخاري -62
(2201.) 

 (2الفاحت  ) - 63
 (5الفاحت  ) - 64
 (6الفاحت  ) - 65
 (7الفاحت  ) - 66
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يهود ال، يت  ن بيا  طرو اال راف عن الىراط املىتلي  من  67چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ٹچ
والنصارى، وأ  اال راف ا  أةد ال رفني ا راف ا  ال الم اله  او فىاد العل  واالعتلاد، واال راف ا  الغ ص 

  اله  راان فىاد العلل والع ل.

 افاملتأمل و الفاحت  تد معاين اللرآ  شاملن والىور  ت  نت الرمح  واهلدايا والنع  ف ن حتلق من معاين الفاحت  وتأمله
عل اً ومعرفً  وع الً وةاالً فلد فاز بأوفر عصيص من العاودي  اخلالص  هلل عق و ل، ومن يريد االعتفاع فليج ع قلان عند 
تالوهتا ومساعها، وليىتا ر خماطا  اهلل عق و ل لن خا ن، فيجداا يأهنا أعقلت ألين خا ن واملتأمل الناظر و معاين 

 (68)والدقايق و اهو الىور  ال يتىع امللام انا لهيراا. الفاحت  تد الك  اهلايل من ال ايف

 قصة سيدنا ابراهيم عليه الصالة والسالم والنظر في ملكوت السموات واألرض  -1

ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹچ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڦ

ڱ  ڱ  ں    ڱژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

ے  ے  ۓ    ھں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

املتأمل و اهو اآليام يرى ييف يا  ابرااي  علين الىالم ذو بص   فنظر و ملكوم   69چۓ  ڭ  
الى وام وا رض ةىت تيلن با دل  اللاطع  والربااني الىاطع  علو و ود اهلل عق و ل، فراقص الكوايص لياًل، فل ا 

فل وهاب تاق اها الربوبي ؟ فل ا أرأى أةداا م يئاً قام اها ريب، واها ليت من باب اجلقم بل املتأمل ل ى ال يى
تيلن أ  الرب ال يناغ، أ  يغيص وأعن ال بد أ  يكو  قاي ًا علو مصاحل العااد ومدبراً هلا، مث تدرت علين الىالم فرأى 
 الل ر مث أفل وهاب، مث رأى الش ت فأفلت وهابت، مث قرر عنداا براوتن من الشرك، وأظهر و هتن هلل عق و ل اله  

                                                           
 (7الفاحت  ) - 67
م   ابن اللي ، مشت الدين أيب 1999اوو / 1420، دار الكتص العل ي ، ب وم، 1،ط31-30، ك1، تحكامتفسيرآياتاألالصابوين، حم د عل،،  -68

 م.1999اوو، 1420، املكتا  العصري ، ب وم، 2، ط30-28حتليق حم د عاد اللادر الفا ل،، ك  الفوائد،بد اهلل، 
 (79-75ا ععام ) - 69
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وما اهو اآليام ؛ال  وذ ًا ةيًا لعااد  التأمل والتفكر والتدبر و ملكوم  (،70)وام وا رض ةنيفًا مىل اً ف ر الى 
 الى وام وا رض مث الو وم ا  الق بأ  اهلل وةدو مىتاق العاودي  ال شري  لن .

ادً  مث الع ل باجلوارح  ًا مث أر وو اللص  من الذك  اليت يناغ، النظر فيها فأ  اخلواطر و الللص ال بد أ  تصاح فكر 
و؛ الح اخلاطر أرهل من ؛ الح الفكر، ويها ؛ الح الفكر أرهل من ؛ الح الراد ، و؛ الح الراد  أرهل من 
تدارك فىاد الع ل   ولهل  ال بد أ  يشغل ا عىا  فكرو مبا يعنين دو  ما ال يعنين، فالفكر واخلواطر والراد  واهل ن 

 (71)من النفت. أةق ش،و بإ الةن

ومجاع ؛ الح النفت أ  تشغل الفكر و التصورام اليت تلقم للتوةيد وةلوقن، وو املوم وما بعدو من اجلن  والنار، 
 وو آفام الع ام وطرق التارز منها، وو اليرادام ما يشغل النفت بإراد  ما ينفعها وطرح ؛راد  ما ي راا.

 قف التأمل والتدبر والتفكر و عاادام قومن، فكا  تادهل  ويىعو ا  ؛ةلاقولبرااي  علين الىالم الكث  من موا
الق و عااد  اهلل عق و ل وةدو ال شري  لن من خالم الج  والرباا  والنظر و ملكوم الى وام وا رض وبيا  

 72) الهل  و هله  وقل  علوهل 

 االستغفار. -2

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹچ  

ائ  ەئ  ەئ  ٹ ٹ چ 73چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 أ  االرتغفار من أعظ  ال اعام  74 چۆئ  ۆئ            ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۇئوئ     وئ  ۇئ

 

                                                           
 م.2002او _ 1422،مكتا  الصفا، اللاار ، 1، ط241-240، ك الرحمن تيسير الكريمالىعد ، عاد الرمحن بن عا ر،  -70
 .215-214، كالفوائدابن اللي ،  -71
 ، دار الايا  العريب، اللاار . 164-161، ك 1، را عن: حم د عا ر وأخرو  تالبداية والنهايةأبن يث ، ع اد الدين أيب الفداو أمساعيل،  -72
 (135آم ع را  ) - 73
 (33)ا عفام  - 74
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وام وقيام يوهنا  ال  فنخت  بن الصلوأعفع اللربام، واو ا ما  من العهاب، ومأمور بن و ختام ا ع ام الصال  مع  
 الليل، والج، وختام جمالت الهير، والو وو، وقراو  اللرآ ، واجملالت يلها.

ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ   ٹ ٹچ واالرتغفار مأمور بن و يث  من النصوك اللرآعي  والناوي 

ٹ ٹچ  75چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   جئ    

 (77)وو الديث قام  لو اهلل علين ورل  : "طوىب ملن و د و  ايفتن ارتغفاراً يث اً" 76چحئ  مئ  

واملراد بالغن ما يتغشو  (78)وقام  لو اهلل علين ورل : " أعن ليغا  علو قليب وأين  رتغفر اهلل و اليوم ماي  مرو" 
الللص من الفرتام والغفالم عن الهير اله  يا  شأعن الدوام علين، فإذا فرت عنن أو هفل عد ذل  ذعاًا وأرتغفر 

ن االرتغفار  عل اهلل لن من يل ا  فر ا ومن يل  يق خمر ا ورزقن وقام  لو اهلل علين ورل :" من أيثر م (79)منن"
 .(80)من ةيث ال  تىص"

د واملتأمل املتدبر و االرتغفار والفاظن تد أعن ذو فوايد عظي ن فان ترب النلص و العاادام وبن يىتجلص الغيث والول
شياطني  د وربن، وبن  صن املؤمن عفىن منواملام، وبن تىهل ال اعام وتىتجاب الدعوام وتقوم الوةش  بني العا

ا عت واجلن وتد ةالو  االميا ، وحتصل لن حما  اهلل عق و ل، ويقيد عللن وامياعن ويهاص ه ن وون وةقعن، ويلال اهلل 
علين ويفرح بن، وتدعوا لن املاليك  فإ  ف ل و؛  يرام  أيثر من ذل  الف ل اله  يأتين اهلل من يشاو من عاادو 

 (81)الني.الص

                                                           
 (12-10عوح ) - 75
 (52اود ) - 76
 (. 4571(  و عفن اللااين و  عيف اجلامع ةديث رق )3817، يتاب ا دب، بابا االرتغفار، ةديث رق )سنن أبن ماجهأبن ما ن، -77
 (.4977مىل ، يتاب الهير والدعاو، باب ارتاااب االرتغفار، ةديث رق ) -78
 ، دار  الح الدين، اللاار .24-23، ك 17، حتليق: الح عوي  ، تالنوويشرح  سلمصحيح مالنوو ، حم، الدين أيب زيريا،  -79
 (.3886(،  اان االلااين و اجلامع الصايح ةديث رق  )3816أبن ما ن، يتاب االدب،باب االرتغفار، ةديث رق ) -80
 /https://www.saaid.net، االستغفار فضائله وفوائدهعرفن، أمحد، ملام  -81
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وريد االرتغفار ي ا قام علين الصال  والىالم أ  تلوم: " الله  أعت ريب ال ؛لن اال أعت خللتين وأعا عادك وأعا علو 
عهدك ووعدك ما ارت عت أعوذ ب  من شر ما  نعت أبوأ ل  بنع ت  عل، وأبوأ بهعيب فاهفر   فأعن ال يغفر 

 (82)الهعوب اال أعت"

 بن تد أعن يت  ن االعرتاف بربوبي  اهلل عق و ل وألوايتن وتوةيدو، واالعرتاف بأعن خاللن، العامل واملتأمل و اها الهير
أذا أعشأو عشأً  تىتلقم عجقو عن أداو ةلن وتلص و فين، وفين العهد والوعد بأ  يكو  املؤمن علو منهج اهلل ما أرت اع 

يا رب املغفر والرمح   قرار بنع  اهلل علينا، وأ  الهعص يعرتينا فنىأل ا  ذل  رايال، وفين اعرتاف باخل أ والتلص  وفين ال
 .(83)فأعت وةدك متل  ذل  

وعندما تعي  متأماًل اهو املعاين تتالق ل  الغايام املر و  والوعود الرباعي  اليت بينها الرروم  لو اهلل علين ورل ، 
ارتخرات  يث و  داً، فلكل عص تأمل يىت يع من خاللن املؤمن  والن اذت التأملي  و النصوك الشرعي  من اللرآ  والىنن

 مراد اهلل عق و ل وما ةواو من الذك  واملعاين اليت ترتل، باملؤمن ا   الدر ام العلو واللرب من اهلل عق و ل.

 المطلب الثالث: رمضان إنموذجاً.

دبر والتفكر اهلل تعا  فيها اهو العااد ، فأ  و التقال الشروع و عااد  ما البد أ  يتأمل املىل  اآليام اليت شر ع 
ك  وملا د، وقي  وفوايد.  و ا لفاظ واملعاين مو هام لإلميا ، تص ا خه هبا، فكا عااد  ةذ

i)  وقد  او النداو بالصيام بو ف الميا  وليت الرالم فالميا  أعلو در ن من الرالم، ويش ل و معناو
الرالم يش ل ةك تن راااعن وتعا  و اختيار اللفظ، فالصيام عاادو شاقن فه، اخلاك العلايد، بين ا 

 ٿ  ٹچ  ٹامتناع عن أمور حماوبن و روري  للاد ، ف عىن يتص انا أبلغ من فرض ومل وثق وأقوى
 
 

                                                           
(، وقام 3586(   الرتمه  ، يتاب الهبايح، باب الدعوام، ةديث رق )1309، يتاب الصالح، باب و االرتغفار ةديث رق  )أبو داود -82

 الرتمه : ةديث ةىن  ايح.
 -اوو1423، دار الكتاب العريب، ب وم، 7، ط221، ك1،حتليق :حم د املعتص  باهلل، تمدارج السالكينابن اللي ، مشت الدين أيب عاد اهلل،  -83

 م.2003
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،وذير اهلل  84چٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  
 قالنا، فنان فنان ليىت ا من الوةيد  اليت تصوم، فلدعق و ل أعن يتص عن الهين من 

ا م  من قالنا ففين تنشيط هلهو ا من، بأعن يناغ، لك  أ  تنافىوا ه ي  و تنفيه االع ام واملىارع  ا  اخلصام 
ب التلوى، االصال  وو هناي  اآلي ، ذير اهلل عق و ل الك   من مشروعي  الصيام وا، التلوى، فالصيام من أيرب أرا

    فين امتثام أمر اهلل وا تناب هنين، وا، الك   العليا من الصيام لتاليل لام ؛مياين عاٍم.
واملتأمل و الصيام ريجداا من أبلغ العاادام و ارتشعار مراقا  اهلل عق و ل لن و يل ركناتن وةرياتن واها باب 

ذل  ا ثر  فيصاح يراقص اهلل عق و ل و يل ةني، وبالتا  يالمتعظي  من ابواب الرتبي  بارتشعار املراقا  الهلي ، 
 (85)و أع الن وأقوالن وأفعالن ومعامالتن مع عفىن ومع ا خرين ومع الكو  بأي لن

أذا الصيام عاادو مميقو ترتل، باملؤمن ا  در ام عليا من الميا  والتلوى، فت يع جمرى الشي ا  و عفىن في عف اواو 
عق  ار  بالىوو، وبالتا  ياتعد عن املعا ، واآلالم وتكثر طاعاتن وقرباتن هلل عق و ل فيقداد تلواً وقرباً من اهللوعفىن ا م

 و ل.

والصيام من ال رق املعين  علو التفكر، فالصوم يوقظ الفكر  وي عف الشهوام وباملداوم  علين تنىكص علو النفت 
راب  والم التفكر والتدبر والتأمل، خبالف أذا ما أيثر من ال عام والشالىكين  متنح  اةاها  فاو يعينن علو دخوم 

فيتثاقل عن ال اع  وتىد أمامن أبواب التفكر والتأمل، ةيث قام لل ا   بنن: أذا امت م املعد  عامت الفكر  وخررت 
 .(86)الك   وقعدم ا ع او عن العااد  

اخلصوك، فهو  وم الللص عن اهل   الدعي  وا فكار الدعيوي ، واملتأمل و أررار الصوم الااطن  تد  وم خصوك 
ويفن ع ا روى اهلل عق و ل بالكلي  ومن تفكر و روى اهلل عق و ل  عل اليوم االخر ةصل منن الف ر، ويلام من 

 بني، فههو ر حتريت وتن بالتصرف و هنارو لتدب  ما يف ر علين يتات علين خ يئ  فههو رتا  ا عاياو والصديلني واملل

                                                           
 (183الالر  ) - 84
 .79-78، كتيسير الكريم الرحمنالىعد ،  -85
م، شاك  ا لوين الشرعي ، 2011الصوم،  تأمالت في آية  حم د ، حم د شال،، 75، ك التحرير والتنويربن عاشور ،  -86

http://www.alukah.net/  ،م.2004-او 1425،دار الكتص العل ي ، ب وم، 1(، ط28، ك)1، تالموافقات  الشاطيب، أيب ارااق 

http://www.alukah.net/
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أعلو مراتص الصوم، أما  وم اخلصوك فهو  وم الصالني فهو يف اجلوارح عن اآلثام بغض الاصر عن يل ما يتصل 
 بالللص ويله، عن ذير اهلل عق و ل، وةفظ اللىا  عن الغيا  والكهب والن ي   والفا  واخلصوم  واملراو، وشغلن 

 غاو    مكروو ويل ما ةرم قولن واال غاو ؛لين ويف بلي  اجلوارح عن بهير اهلل وتالو  اللرآ  و وم الى ع عند ا 
  اآلثام وأ  ال يىتكثر من ال عام عند ا ق ار.

واملتأمل واملتدبر مبعىن الصيام الىابق ذيرو، يفه  أ  امللصود من الصوم التخلق خبلق من أخالق اهلل عق و ل، واو 
ر ف عن الشهوام واالرتلاوبالعىا  برتا  فوق الاهاي  لكىر شهوتن، واها رالص دين ، مث االقتداو باملاليك  و الك

 (87)الصوم عند أرباب ا لااب وأ ااب الللوب.

 والمتأمل في حكمة تشريع الصوم وفوائده العائدة على صاحبه في الدارين، نجدها كثيرة جداً ومنها:

يف النفت عن الشهو  من أ ل تربيتها ومسواا وعلواا عند شان الاهاي ، وقرهبا من شان املاليك  امللربني،  -1
وبهل  تكو  أقرب ا  اهلل عق و ل وأيثر قو ، وه، الديث قام  لو اهلل علين ورل :" أال الصوم فهو 

ن   وأعا أ قى بن" وال  قاو ، تأمل الديث وا  ر املرتتص علو الصوم، " فأع(88)  وأعا أ قى بن" 
 اهلل عق و ل ميكن أ  تدرين العلوم.

و الصوم  ا  الاد  وعافي  النفت، وتدريان علو التواز  و ا يل والشرب، وتلليل ال عام والشراب  -2
 ومجيع امللهام والشهوام النفىي .

دودو وا تناب ل وةفظ ةالصوم عاادو روةي ، ترتل، بالروح والنفت، وعامل أرار، و تلوى اهلل عق و  -3
 حمارمن.

الصوم رمق للوةد  فا من الرالمي  أم  واةد  والوةد  م لص اام لهاتن و العليد  الرالمي ، فأهن   -4
 يصومو  شهراً واةداً و يل بلاع ا رض.

أ  الصوم تغهي  للنفت تغهي  علوي  تشان النفت طاق  علوي  تقيد عشاطن وع اوو اال ترى أ  معظ   -5
 ام و الرالم ياعت و رم ا .الغقو 

                                                           
 .321،ك1، ،تالدينعلوم  إحياءالغقا ،  -87
 (3763، يتاب الصيام، باب ف ل الصيام، ةديث رق )صحيح مسلممىل ،  -88
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أ  الصوم ينىف يل اعواع التعلق با يل والشرب والقوت ، فأعت هين بالصوم عن يل ش،و، أال عن اهلل  -6

 عق و ل وعوعن وعاادتن.
 

الصوم أتصام باهلل عق و ل مااشر، تعل  تتدبر أ  اهلل عق و ل أيرب من يل ش،و، فتت ع باللو   -7
 (89)التابي ، وأ  اهلل عق و ل وةدو مصدر ل ما .والنشاط وا فكار 

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

وع مع براز بعض معاني المفاهيم الواردة والتأمل الشرعي للموضإتم بحمد اهلل وتوفيقه البحث الذي حاولت فيه 
 بيان بعض جوانبه.

 أوال: النتائج:

 عافع للعاد و معاشن وع اين.أ  مفهوم التأمل مرادف ملفهوم التدبر والتفكر، واو  -1
 أ  التأمل ذو قي   عللي  وعفىي  يربى جتعل  اةاها قو  الميا  متعللاً باهلل عق و ل. -2
أ  النصوك من الكتاب والىن  يلها حمل تأمل وتدبر وتفكر، ترتل، بالفكر والعلل والللص، واناك  -3

 أدلن خا ن ذام معىن مااشر أو قريص.
و الصاحل ثري   داً مبواقف وأقوام تدم علو التأمل والتفكر والتدبر وأويتن وأثر ةيا  الصااب  والىلف  -4

 و ةيا  املىل .
ك  التابي  ذام الفايد . -5  أ  للتأمل طرق وورايل تاعث علو الو وم للاذ
 الفاحت  أعظ  رورو يتجلو فيها التأمل بكل أبعادو. -6
 قصص ا عاياو ماد  ثري  للتأمل و اذت  تهى هبا. -7
 ا ذيار ذام ا لفاظ وأبعاد تتجلو فيها معاين التأمل واالرتغفار  وذ اً. -8

                                                           
،ملفام أيادميي  سيكولوجية الصيامم،   ع ارو أمحد، حما ر  2008او_1،1429(، ط194، ك)حكمة التشريع اإلسالمي ود ، عور عاد،  -89

 ع ار .
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 أ  رم ا  شهر التجليام والتأمالم يوعن عااد  خا   تفرد اهلل عق و ل بعل  ثواهبا. -9
أ  الرالم قد راق ال ارام بكل العصور ا  مفااي  التأمل والتدبر والتفكر للو وم ا  ةياو  -10

 تابيام وتليب مت لااهتا.مليئ  بالذك  وال
 ثانيا: التوصيات

 العناي  بعل  التأمل وخا   و النصوك الشرعي  ) الكتاب والىن  الناوي ( مث الكو  بأي لن. -1
 فه  التأمل فه اً دقيلاً معاشاً ع لياً  تات لااوث ومتخصصني من أ ل أثراو اها املفهوم و؛ع اوو ةلن. -2
مناة، الياو الع لي  من أ ل الو وم ا  الك  املنشود  ) مماررن  ربط التأمل والتفكر والتدبر و يل -3

 ع لين للتأمل(.
 المصادر والمراجع:
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