
 216  
 

     

   
 

 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 

 
 

 

 هللاأ.د. داود صالح عبد

 صهيب داود صالح

 ملخص البحث
 احسااب علع اا لا ماا  لاثاااللم اا  الاحطق ااثل أ قلاا لعبااةلاحنثاا  ةلكاا الاحث ااثلثن اا اال 

ث ااا الم ااا  الاحطق اااثللاح اااال سااابك  لاحسااا  ق ال اااالطاااق ق  لإحاااةلا للاحقااا  هل  ااا  لإحاااة
 ناا حةللعبااةلاحماا   لاحاااإللاكااقنلا ماا  لاثااالاحقاا  ل ااالمؤحا  ااةلل اح ااال ثاا ألث ح قظاا لمااال
احغاب للاح ال ب لا  س الل    ثاةلإحاةل اساةلل ث  اةللا لظاالاحطق اثلل ثنا لعاالاحمسا قلل

حااةلأال ثاا ألثاا ح اكقل  ماا ل  حااةلمااالاحم  اا  اتلل اا لإاال  ثااةلحاااحعللساا  قبةللااانلاح قظاا للإ
اح الس ق  نلاللم  حةلإحاةلا حق ا ل م  ا ل لل سا   قالثنا لاحاعللماالاارالاح اكاقللإحاةل
قؤ ااااا ل ا  قاعلاعمااااا قلعباااااةل ق  ق ااااا لل لاااااالمااااا ل سااااامةلثم  حااااا لاح ث اااااقلل ااااا اال ث اااااقل

أمقلاا للث ح قاا  ثللساا  ل ااقللأالكااالاحم  اا  اتلم  اا ل ل ا اا لل ماا ثقل ل ا اا لل  ق اا 
 م ن لإحةل ا  لل س   ثلحةللاالاح  الث ال ن شلثقبثةل ق  ةل عقبةلم للااالاح ا ا لل
 لاا لا ل ناا حةلل  كاا العبااةلاحاا  ا لااكااقالحااةلاللحغ ااقنللم   اا لحااةلاللحغ ااقنللمق اا الحااةلالل
لمق  الغ قنلل لانللالم  ح لاح اكقلل لالاحمطببلاحاإلل  قثلحإل س السن  ةلاح اق ا.

 

 

  

 الطريق منازل
 والسلوك العبادة على وأثرها
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 اىيَّهِ اىشَّزََِِْ اىشَّزٌَِِ بِغٌِْ

 مقذمت
اح ماا  لاحااااإلللااا ا  لإحاااةلاحساااثالاح اااال سااابك  لحب  ااا الإحاااةلمنق ااا لا لل  لااابلح ااا ل
احنقااالاحماكااقلل احاا ال الاح ااالث اا ل نااق لم اا  الاحطق ااثلل اح اارةل احساار لعبااةلساا    ل
م مااا لاحااااإللعق  ااا لأا اااقلطاااقثلاح  ااا الل طبااابلاحمكقمااا تلعاااالطق اااثلاحمنق ااا تلل

بةلآحةل أ   ثةللاحا ال   ال الاح ظقل اح اكاقلاحااإلل ا قلاحمسام علع ا ل لم ظا قال ع
   ا ل لمنق  ل   ق ق .
ل:للسبب اختيار البحث

حم لك المطببلاحسن  ةلمطبثا  لحكاالاحم  ا  اتل م  ا لا  سا الل  ا ل  عا لاحسان  ةل
 لل ن  اتلألم ا لاعث   ل الاح    ل اآلاقةلل حم لك  تل بعلاحسن  ةلم  لا لعبةلمنق  لا

منق ااا لا لساااث   ةل  نااا حةلل ماااالعاااق لا لث سااام  ةل  اااا  ةل أ ن حاااةل أ اااةلم ااااق لثكاااال
احعلل أالث  نل   نلاحاباثل اعماقل احسان  ةلاعث  ا للأ قعلأ اةلالثا لماالاح قاقبلإحاةلا ل
حغااقضلطباابل بااعلاح   اا تلاح ااال  قااثلاحساان  اتلل الل اا  لاحااعلاح قااقبلإاللث حمنق اا لل

   قااالث اا ل ااالإ م   اا لمااالاح قب اا لإحااةلاح  ق ااثل مااالا  ماا الإحااةلاح ا اا الل حماا لاح ااال
ك  تلح انلاحمنق  لم ا  اللالثا لماالاح قلاال   ا لعباةلاح ق  ابلاحااإلل اانةلالاالاحنبا لل
احاااإللساا ق ال ااالاحطق ااثل اثااق نللكاا اللاااالاحث ااثلم  اا  اللم اا  الاحطق ااثل أ قلاا لعبااةل

لعث  ةلا  س ال سب كةل.
ل
ل
ل
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 منازل الطريق
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 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 الصعوبات التي واجيتني في كتابة البحث:  ومن
لاا لأالعباا لاحمنق اا لعباا ل  اا ا ال ااالثنااضل  ا ثااةلل قاا لالل ساا ط  لا  ساا الأال

لل حااالماالهٔ  نثقلعالكالم ل  قكةلث  ق ةلل طببللااالاحنبا لالل ن ما لكباةلعباةلاح قاا
ثااةلطبثااةلعب ااةلأال نااق لأالمااالطقلااةل اا ثةلألبااةللعالماا ل  قااالعاا   للاا لماا ل طقااتل

أحس    للحكالم لظ قلعبةلأ  اح  لمالأ  اقل م ل اتلثكبما    لماالأ ا اال غ اقلاحاعل
 بااا الث ثااااةلاح قااااالل ا  ماااا لث ثااااةلاح اااا ث لل ح اااااالك  ااااتلاح اااا ث لمااااالأعظاااا لطااااقثل قااااال

لاع  االلث  م لث بلاحث  ثلل لث بلاحم ط ث.
 وأما خطة البحث:

لمط حبل ا  م : م   ل امس ل ل لال اْتلاط لاحث ثل قس َمةلإحةل
ل:لم  ح لاح قظ .المطمب األول
ل:لم  ح لاح اكق.المطمب الثاني
ل:لم  ح لاح ث ق.المطمب الثالث
ل:لم  ح لاح اكق.المطمب الرابع

ل:ل     لاحمنق  لعبةلاحسب عل احنث  ة.المطمب الخامس
  :ل  ام تلأل لاح     ل اح     ت.للالخاتمة

                                                           

 ق الا م  لاحغ احال المنقضلكرمةلعاللاالاحنب :ل لانللالاحنب  لاح الالل سطقل الاحك بلل الل    ثلث  للهٔ 
مالأ ن لا لعب ةلثعاءلم   لإاللم لألبةلل ل لاحمع قعل  ةلعباةلساث الاحماااكقة.لإ  ا ءلعبا  لاحا  اللم ما لثاال

له.للٕٓ/ٔم م لاحغ احالأث ل  م لل اقلاحمنق  للث ق تلل  :لتهلل 
ل
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح
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 متهيذ
 ااالما اا قلاح اا  ح:للااالاحمق ثاا لل اا ءللاحبغاا ل:لاحم  حاا ل اااتعريففا المنزلففة ل ففة

ل.هٔ   احم  ح لأ ا لاحمق ث ه
 ااال نق اا لاحم اا ا:ل  قاا ا..ل حبم ااا لاحاااإلل  اا اللهٕ لاا الاحطثااقإل: حااصففطاأمففا 

 لل  حم  الا طر  :لل لاحم ا لاحاإلل   ال  ة.هٖ   ة:"م  ا"لل  ل  م :"م   اه
احطق اثلاحساث ال ااكقل  ؤ اثل قا الاحطق اثلاععظا ل احطق اثللتعريا الطريق ل فة:

احنظماااةل اح مااا لأطقلااا ل لطاااقثل...ل لطق قااا لاحق اااالمالثاااةل قااا المااا ل اال ااارالعباااةل
 .هٗ طق ق ل ا  ةلأإل:لعبةل  ح ل ا  ة
 اارل اااقجلاحمن ااةلاال ااطر الله٘ احطق ااثلاحسااث ا.لوتعريففا الطريففق اصففطاحا :

 عالاحمن ةلاحبغ إل.ل
  هٙ هاح قاطل لاحسقاطل اح قاطلاحطق ث لالم ة:الصراط في 

 .هٚ احطق ثلوالصراط في االصطاح:
                                                           

ههللمك ثااا لحث ااا ال  عاااق اللث اااق تللٕٔٚهلما ااا قلاح ااا  حللم مااا لثاااالأثاااالثكاااقلثاااالعثااا احق  قلاحاااقا إللل ت:لٔ 
 ه.ٖٕٚ/ٔللط:لطثن ل    ةلل  ق ث:لم م  لا طقلل ٜٜ٘ٔل-هل٘ٔٗٔ

هلم ماا لثااال ق ااقلثااال   اا لثااالك  ااقلثااالغ حاابلاالماا  لأثاا ل ناااقلاحطثااقإلللكاا الم حاا نل ااالساا  لأقثاا ل ععااق الٕ 
احث ا ا ل.ل ل لك  تل    ةل لتلاحمغقبلعع  ل   لاع  لح  م الثق  لمالع االمالس  لععاقل  ر م  ا ل م    ال

 ه.ٙٗٔ-٘ٗٔ/لٔٔ اح     لطلاحاكقل 
هل اا م لاحث اا العااال    ااالآإللاحقااقآاللاحمساامةل اساا قلاحطثااقإلللم ماا لثااال ق ااقلثااال   اا لثااالا حاا لاحطثااقإللأثاا لٖ 

 ه.ٜٔ٘/لٕلالل ٘ٓٗٔل–ث ق تللههلل اقلاحاكقلٖٓٔ ناقلل ت:ل
 ه.لٗٙٔ/ٔهل  ظقلما  قلاح   حلل ٗ 
لل اقلعثاا ا هلاحمطباا لعبااةلأثاا ابلاحاقااةل/لاحمطباا لعبااةلأثاا ابلاحمق اا للم ماا لثااالأثااالاحااا  لاحثنبااالاح  ثبااالأثاا ل٘ 

 ه.ٖٔ/ٔ لل  ق ث:لم م لثع قلاع حثالل ٜٔٛٔل-هلٔٓٗٔاح عقللاحمك بلا سرماللث ق تلل
 ه.للٖٓٗ/ٚهل   ظقلحس الاحنقبل ٔ٘ٔ/ٔهلما  قلاح   حلل ٙ 
لل اقلعثاا ا هلاحمطباا لعبااةلأثاا ابلاحاقااةل/لاحمطباا لعبااةلأثاا ابلاحمق اا للم ماا لثااالأثااالاحااا  لاحثنبااالاح  ثبااالأثاا لٚ 

 ه.ٖٔ/ٔ لل  ق ث:لم م لثع قلاع حثالل ٜٔٛٔل-هلٔٓٗٔاح عقللاحمك بلا سرماللث ق تلل



 220  
 

     

   
 

 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا
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لل ثاا الأالثاا الاحنثاا لهٔ  ممااال كباا ل ااالمق ماا تلاحساا قلإحااةلا للاحعاا الأثاا لثكااقلاحك اا  ا
 اح ااثلأحااا لمقاا  لماااال اا قل ظبمااا لل لاااالع اا لا مااا  لاح ااق إللم ااا لمقاا  لمقسااا م لعباااةل

لاحمق م تل  من  لق بل رث:ععقةلألس  لل  م  للانل
لأاالاحق   ل الاحس قللالرتبة األولى:
ل ا حةل الاحغقث للالرتبة الثانية:

  اااا حةلعبااااةلاحمعاااا ل ةلاح  اثاااا لإحااااةلعاااا الاح    اااا ل ااااالطق ااااثللالرتبففففة الثالثففففة:
ل.هٕ احا  ء

 لاااالع ااا لا مااا  لاثاااالاحقااا  لأقثااا لمقا اااال ثااا ألثااا ح  قظل ااا لاح اكاااقل ااا لاح ث اااقل ااا ل
للل س س قل الث  اللاالعبةللاالاح قس  .لهٖ اح اكق

 اال قسا  لاحمقا اال االاحسا قلإحاةللهٗ م   لا م  لاثاالاحقا  ل الث لمالاح ل  لعبة
ح علأل احة:ل لا لسث   ةل  ن حةل ث ألث ح  قظل  لاح اكقل  لاح ث قل  لاح اكقلل ا 

  ثا نل ا  الم ا  الاحنث   ا لاح قظا لل لاالا  عا جلاحقبابلحق عا لاالليقفول ابفن القفي :
  لم لأ ا للانلاحق ع لل م لأعظ للا قل ل اطقلا لل ما لأعا لإع    ا ل، مالقل ةلاحغ  ب ا

الل  اا ل ااالسااكقاتلاحغاباا ل اا اال عبااةلاحسااب علل مااالأ ااالث اا ل قاا لأ ااال ا لثاا حارحلل ا 
                                                           

َأ ابةلماالَثْغاَ ا ل  ا  قلِثَمكَّا لَ  َّاةلَما َتللاح ُّ ِ الُمَ مَّ لثالَعبّالثاالَ ْناَاقلاثا لثكاقلاحك ا  اهلهلأُث لثكقلاحك   أ 
ا لاْحمَعا قلِإحَاْ ِ  لِ االُعبُا  لاحْل ا ِ  َّ لَ أ ا لاْعَِ مَّ َ قَا ِ ثل اح لا لثَ  لس  لاْ َ َ ْ ِالَ َ َرثلم َ  لَك َالمالِاَ  قلَمَعا ِ الاح ُّ

 ه.ٖٛ/لٗاح ا الث ح    تل لَ اْحِنَث َ ة.
ل–لااااٛٓٗٔلااااهلل اقلاحك ااابلاحنبم ااا للث اااق تللٔٛٗاع  ااا قإللاح اااق إللل ت:للعثااا ا هل  ظاااقلم ااا  الاحسااا  ق اللٕ 

له.ٚ-٘/ٔ لل ٜٛٛٔ
اثااالاحقاا  لل اقلاحك اا بلاحنقثاااللث ااق تلللعثاا ا للم ماا لثااالأثااالثكااقلأ اا بلاح قعااالأثاا ل  ظااقلماا اقجلاحساا حك الهٖ 

ل.هٕٔٔ/ٔ  للط:لاح     لل  ق ث:لم م ل  م لاحاقاللٖٜٚٔل-هلٖٜٖٔ
هلل لاحع الا م  لاحنرم لعمالاح  الم م لثالأثالثكقلثالأ  بلاح قعاللإما  لاح    ا لل اثاالل م ا لل حا ل االٗ 

اكاقنلاثاالك  اقل اال ا ا ثللس  لإ  لل  سن ال س م   ل سم لاح   ثل اع غالث حنب لل ثاقعل االعبا  لم نا  ةل
له.ٖٕٗ/لٗٔ  ظقلاحث ا  ل اح     لطلاحاكقل س  لسث لم  ل ا   لل امس ا.ل
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  حاةلاع حاةل أ ط  اةلاح االساثةلم  ا لل  االعباةلا  ثةلعمقل لث م ةلإحةلاحساقلإحاةلم 
  اا تلعاا ال    اا لم   حااعلاع حااةل    اا لاحمااا  لل حك  اا لسااثةلاحناا  ل  ااال ااقلل ناا  لإحااةل

للل.أ ط    ل  سب 
  ااااال اااالألثااا لاحسااااقلل    قاااالإحاااةلم  حااا لاحنااا  ل لااا لاحنقااا لاح ااا   لعباااةلاحمسااا قل

كماا الا  ث لااةل  قظ ااةلل ما قلاا لكاااللاا ط ل مناا ثل مقا قاا لكااالمناا ال م  ااال ث سااب
ل اا االاساا  قظلأ  ثااتلحااةلاح قظاا لاحاكااقةل كاا الع مااةل ث ساابللاا ةلع مااةل كاا الاساا ن ا نل

 لااال  ااا  ثلاحقبااابل  ااا لاحمطبااا بلاحااااإلللااا لاسااا ن لحاااةلم مااارل حمااا ل   ااا لإحاااةل ا ااا بةل
 اا اال ااا تل كق ااةلأ  ثااتلحااةلاحث اا قةل  ااال اا قل اااال اا للاا ا:لل. طق ااثلاح  اا الإح ااة
 ل اح ع اا ل اح  اا ل اح اا قل ماا لأعاا لا ل اااللااانلع ح   ااةل  اااللااانلاحقباابل ث ااقلثااةلاح عاا

  حث  قةل  قل قا ةلا ل الاحقبابل اقللثاةل ق قا لما لأاثاقتلثاةلاحقساال  لل ا:لل.عع ا ة
    قثلم لاحعلا  ا عةلثم ل عتلإح ةلاحقسال  اققنلثماا حا   للك  ةل ع ل نلقأللع ا

  قااثلا   ااا علث حعاااءل اح اااققلثااةلل لاا ال لاااالمن ااةللاا الثنااضلاحناا ق  ا:لاحث اا قةل
م لثن  ا. لللهٔ ثنا  :لاحث  قةلم لاب علمالاح  قةلإم لث  م ال ا 

 ماا لأعاا لإع    اا لعبااةلاحسااب علللاا لإعاا قةلإحااةلأالاحسااب عللاا ل    اا لماااللفقولففو:
  ل ث الاحمقا الاح اال باالاح قظا ل لاا:لاح اكاقلاحااإلل  ا  لاح ث اقل ا لل     لمنق  لا .
لفيقول:    الث ح اكقلل

ىَّنُزٌ ٍَّْْزهُ رَزشَا       هُوَ اىَّزِى أَّْزضَهَ ٍِزَِ اىغَّزََ مِ ٍَز م     ل:  مالك  ل   لسث   ةلاآل  لمالل حةل -ٔ

اثِ َُِِّ فِي رَىِلَ ٍَُت  وٍَِْْهُ رَدَش  فَِهِ حُغََُِوَُ ٍُْبِجُ ىَنٌُْ بِهِ اىضَّسْعَ وَاىضٍَّْخُوَُ وَاىَّْخَِوَ وَاألَعَْْ  َ وٍَِِ مُوِّ اىثَََّشَ

                                                           

 ه.ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔهل  ظقلم اقجلاحس حك الل ٔ 
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ىِّقَززوًْي ٍَخَكَنَّززشُوَُ  
 ءلاحاااإلل  ماا ل    اا لاآل اا لل اااالم ااا لاح الحاا ل ا اا ل لاا لاحماالهٔ 

ا  حااةلمااالاحساام ءلل اا اقجلثااةلكبماا لاكااقنلمااالاعقضل لاا لعبااةلاااا ر لأ  اعااةل
حق  ااةل ا اا لل أمااةل ا اا ةلل  اااال اا عل ا اا لمااالآ   ااةلل أماا ل ا   ااةلاحااعلث لااال
احاكق؛ل االلانلاحماب ل تلاح الاكقل لمالاحم ءلم ا ل كقلل لا ل ظاقلاحقبابل

اح ا ظقلثم اق لقؤ ا لاحنا ال  اةل   مبةلاللم ا ل ظاقلم اق لثا حن الل ارل   اا ل
   قاااالم اااةلإحاااةل ظاااقلاحقبااابل اااال كمااا لاحاااعل ثااا   ل ااا نةل االسااا  الالثاااةلعباااةل

 للهٕ ل.ا حقةل ث ق ةل احعلل لاحاكقلثن  ة

وَعَخَّشَ ىَنٌُُ اىيََّْزوَ وَاىَََّْْز سَ وَاىمَّزَْظَ وَاىْقَََزشَ وَاىْْمدُزوًُ      ل:أم لل حةل ن حةل الاآل  لاح الثنا ل  -ٕ

شَاث  بِززمٍَْشِ ِ َُِِّ فِززٌ رَىِززلَ ٍَُزز ثم ىِّقَززوًْي ٍَ ْقِيُززوَُ   ٍُغَززخَّ
  ماا لاآل اا ت؛لع  اا ل ااام تلاحب اااللهٖ 

 اح  اا قل احعاامال احقمااقل اح  اا  ل لااالآ اا تلم ناا  ةلما بااا ل ااالأ اساا  ل ابق اا ل
 ك ا    ااا ل ااا الإظااار لاح ااا لحغاااق بلاحعااامال م ااااءلاحب اااالاحااااإلل باااثالاحنااا ح ل
كاا ح  بل  سااك  ال   ااةلآ اا لثاا لقةلل اا ل ق ل اا شلاحااا  ءل ق مااةلثعاا قلاح ااث حلل

   عقلاح   اال   كعطلاحعلاحبث الث مب ةلآ  لأاقللل ا ل      لعسكقلاحظر ل ل
 الاحعمالاح اللالآ  لاح  ا قللآ ا لأااقللل  االاحقماقلاحااإلللا لآ ا لاحب االآ ا ل
ااقللل  الاح    لآ  تلأاقلكم لل م  نللاالما لما ل  ثن ا لماالاآل ا تلاحمق ق ا ل

  حم اااا للح ااا لماااالاحق ااا حل اا ر  ااا ل سااا  قلمااا ل    اااةلا لثساااثث  لآ ااا تلأااااقل
م ا ل م لل اصللانلاآل  تلث لالاحنقا؛لع   لأعظ لمما للثب ا ل أ ال أكثاقل
 اع حةلك حث بلح انل مالاس  الث انلاآل ا تل أعط لا ل ق ا لماالاح الحا لاسا  ثل

                                                           

 .ٔٔل-ٓٔهلاح  ا:لآ  :لٔ 
 ه.ٕٕٔ/ٔهل  ظقلما  حل اقلاحسن  ة ٕ 
 .ٕٔهلاح  ا:لآ  :لللٖ 
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 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح
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 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

ماااالاح  ااا لمااا ل سااا  قةل ااا  بلاحاكاااقلل لااا لاحنقاااال؛ل عالم  حاااةلاحنقاااالثنااا ل
اكااقل قب اا لث آل اا لاح    اا لاح اااللااالم  حاا لاحاكااقل بماا ل ح اا لث آل اا لاع حااةلعبااةلاح

 هٔ لأعظ لم   لإحةلاحنقالاحاإللل ل  ثلاحاكقل   مبة.

وٍََزز  رَسَأَ ىَنُززٌْ فِززي اِ  سِْْ ٍُخْخَيِك زز  أَىْوَاُّززهُ َُِِّ فِززي رَىِززلَ ٍَُززت  ىِّقَززوًْي      ل:  ماا لل حااةل ااالاآل اا لاح  ح اا  -ٖ

ٍَزَّمَّشُوَُ
    ا ل ل ك    ا لاع حاةلسا اءلل    لاآل  ل ا   لث لاالاح ااكقل  ما لهٕ 

  الم لاقأل الاعقضلعبةلاا ر ةلمالاح  القل اح ث تل احمن  ال اح   االكبةل
ال ناااا  تلأ اااا   ةل أ  اعااااةل أماااا ل  ااااالم ااااال ا اااا ل  اااا ل اااا علمااااالأ اااا اعلآ   ااااةل ا 
 ا   ااةلإ  لاا لث لااالاح اااكقل طق قاا لاحقااقآال ااالاحااعلإال  نااالآ   ااةلحب ث ااقل

وَاألَسَْْ ٍَذَدَّْ هَ  وَأَىْقَََْْ  فَََِ  سَوَاعٌَِ وَأَّْبَخَْْ  فَََِ  ٍِزِْ  ل: الس قةلث اح اكقلكم لل ال ن حةل

حَبْصِشَة  وَرِمْشَى ىِنُزوِّ عَبْزذم ٍَُِْز ي     *مُوِّ صَوْجي بَََِحي  
  ح ث اقة:لاح نقاالل اح ااكقة:لاح ااكقلللهٖ 

اال ث اقل ااكقل احاكقلث بلاحعل م ابةلل  اال كاقل ث اقل   ا ءلاح ااك قل اال،  ا 
اآل  لح ق  ثةلعبةلاحنقالاحمق ابلعباةلاحاكاقلل قا  لاحاكاقلإاللا لاحثا بل احما االل
  سااطلاحنقاااللإاللاا ل مااقةلاحاكااقل      ااةلل أاااقلاح اااكقللإاللاا لاحمطباا بلمااال

 .هٗ احاكقل احنقال   مالاحعل ثلاح  ما
ل

                                                           

 ه.ٖٕٔ/ٔهل  ظقلما  حل اقلاحسن  ة ٔ 
ل.ٖٔهلاح  ا:لآ  :لٕ 
ل.ٛل-ٚث:لآ  :لللهٖ 
اثاالاحقا  لللعثا ا هل  ظقلما  حل اقلاحسن  ةل م ع قل ال ا لاحنبا ل ا قا ةللم ما لثاالأثاالثكاقلأ ا بلاح قعاالأثا لٗ 

 ه.ٕٗٔ-ٕٕٔ/ٔ :لتهلل ل اقلاحك بلاحنبم  للث ق تلل 
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 صهيب داود صالح
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ل ا االاسا  قظلللاالاح قظا لل االاح صلاع الث الأالأ لم  المالم   الاحنث    لل
أ  ثااتلحااةلاح قظاا لاحاكااقةلل اا لثاا الأ ااةلإاال اا تل كق ااةلأ  ثااتلحااةلاحث اا قةلل اا لثاا ال ااال

اال ث اااقل ااااكق.ل  قااا ا:لاحااا صلاح ااا  الاحم  حااا لاح اااال باااالم  حااا لاحث ااا قةل لاااالاح ااااكقل  ا 
ل س ث ثلكالم  ح ل المطببلا صلمالارال نق ا  لل ألم    لل        .
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 املطلب األول
 اليقظتمنشلت 

   ةل رثلمس  ا:لاحمسا ح لاع حاةل نق ا ا لحغا ل ا اطر  .لاحمسا ح لاح    ا :لألم ا للللل
لاح قظ .لاحمس ح لاح  ح  :ل     لاح قظ .

ل نق  لاح قظ لحغ ل ا طر  :للاحمس ح لاع حة:
مااللأيقظفو ااقل ل:لم ا قظثاا لاحقا  ل كساقل لأإلليقظاح قظ ل الاحبغ :لإللثلظلق ال

للل.هٔ ثا    الاليقظة االس لليقظان   للاستيقظ للفتيقظ  مةل ث ةل
ل.هٕ مالقل ةلاحغ  ب الاال  ث ن:للالا  ع جلاحقببلحق ع لاال طرح اح قظ ل اللللل

ل ق ق لاح قظ ل ألم    .لاحمس ح لاح     :
ل: اح قظ للال ر  لأع  ءللل

مااالعاا ل لل اح لاا  لعبااةل اا ل لل اح اااقعلل:لح ااظلاحقباابلإحااةلاح نماا لعبااةلا  اا ااألول
لإحةلمنق  لاحم  لث  لل احنب لث ح ق  قل ال ق  .ل

:لمط حن لاح     لل اح ل  لعباةلاحاطاقل   ا لل اح عامقلح ا اقك  لل احا ابصلماالوالثاني
لقثق  لل طببلاح   ةلث م     .ل

ااا  ن  لل اح ظااقل:لاال  ثاا نلحمنق اا لاح  اا  ةل اح ق اا ال ااالاع اا  لل اح   ااالعااال والثالففث
لإحةلاحاالث  لح   اقعل      ل  نمقلث ل   .

  م لمنق  لاح نم ل     ل  ا لث ر  لأع  ءلث  قلاحنقال ع  لثقثلاحم ا ل االع ثا قلث لاال
لاحثرء.ل

                                                           

 ه.للٖٓٔ/ٔهل  ظقلما  قلاح   حلل ٔ 
له.ٖٕٔ/ٔهل  ظقلم اقجلاحس حك الل ٕ 
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 أمااا لمط حنااا لاح    ااا ل    ااا ل  ااا لث ر ااا لأعااا  ءللث نظااا  لاح اااثلل منق ااا لاحااا االل
 اح ق اا ال ااالاع اا  لل    اا ل ساا ق  لث ر اا لأعاا  ءلل أماا لمنق اا لاح  اا  ةلل.   اا  ثلاح ع اا 

ثساااام علاحنباااا لل ا   ثاااا ل  اعااااالاح قماااا لل  اااا ث لاح اااا ح  الل ماااارعلاحااااعلكبااااةلاباااا ل

وٍََذْعُوََّْ  سَغَب   وَسَهَب  ل:ل الا لع ل  ال.هٔ احن  ات
ل.هٕ 

ل احقغث لعبةل رثل ق  تلاح ق  :لاع حةلقغث لألالاحاثقل   ح لماالاحنبا ل  ثناث
عباااةلاال   ااا  لاحم ااا طلث حعااا   ل   ااا الاحسااا حعلماااال لاااالاحا اااقةل  م ااا ل ااا  ث  لماااال

 .هٖ احق  علإحةلغ    لاحقاص
  اااا  الألم اااا لاح قظاااا لمااااالك   اااا للااااالاح قطاااا لاع حااااةلاح ااااال اااا قعل   اااا لا  ساااا ال

يَّززهِقُززوْ َََِِّّزز  أَعِمُنُززٌْ بِوَازِززذَةم أَُْ حَقُوٍُززوا ىِ  :ث ق اا قلل     ااةلحبناارجلللاا ال ناا حة
لاا الا ماا  للهٗ 

اح ااق إل:لاحق ماا ل :للااالاح قظاا لمااالساا  لاحغاباا لل اح  اا ضلمااال قطاا لاحا ااقةلل لااالأ ال
 .ه٘ م ل س   قللببلاحنث لث ح   ةلحقؤ  ل  قلاح  ث ة

 المسألة الثالثة: نتائج اليقظة: 
مال     لاح قظ لأ   للالاحاط ةلاع حاةلاح اال  ناالا  سا ال ا قعلأ اةلعباةل ا ال

اح ق اا قلل الثاا لعب ااةلأال  اا اقعل اا ال اسااةلل  حمساا  قظلم  ثااةلمااالاح اا الاحاااإلللاا لمااال
لعب ةلل م  ا لحبنرجللاحاإلل  ثغالأال سبكة.

ل

                                                           

له.ٖٔل-ٔٔ/ٔاحس  ق الل هل  ظقلم   الٔ 
ل.ٜٓاع ث  ء:لآ  :لللهٕ 
له.ٖ٘/ٔ  ظقلم   الاحس  ق ال لهٖ 
 .ٙٗهلسث :لآ  :للٗ 
له.ٖٔل-ٔٔ/ٔهل  ظقلم   الاحس  ق الل ٘ 
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 املطلب الثاني
 منشلت التفكز

 ثاث مسائل:  وفيو
احمسااا ح لاع حاااةل نق ااااةلحغااا ل ا اااطر  .لاحمسااا ح لاح    ااا :لألم ااا لاح اكاااقل  اااا  بةل

لاحمس ح لاح  ح  :ل     لاح اكق.ل أ  اعةل  م اجل اكق..
 المسألة األولى تعريفو ل ة واصطاحا:

 تعريفو ل ة: 
 لعلقلاح اكق:لاح  ماالل االسا :لاحاكاقل لاحاكاقةلل احم ا ق:لاحاكاقلثا حا  لل ث ثاة:ل
  ااقلل لأ كااقل ااالاحعاااءل ل كااقل  ااةلث ح عاا   ل ل اكااقل  ااةلثمن ااةلل ق ااال ك ااقلثاا  ال

ل.هٔ سك تلك  قلاح اكق
لهٕ ل.احِاْكُقللث حكسقل ُ ْاَ ُ :لِإعم ُالاح ََّظِقل الاحعاءِل ل ا:ل

لاح اكقلا طر  :لاح م الاحغ   تلمالمث     .
اح اكقلطبابلاحقبابلما لحا الث   االماالاحنبا  لماالأماقللا ل   االم  ا لل ل ا:ل

ل.هٖ لاال ق ق ة
لأىمية التفكر وفضائمو وأنواعو ونماذج تفكر. المسألة الثانية:

ألم اا لاح اكااقلمااالك  ااةلاحطق ااثلاحاااإلل   ااالمااالارحااةلاساا  ربلاحماقاا  ل اا  ال
 لاا لاحاااإلل قاا  لإحااةلاح ث ااقل اح ظااقلإحااةلاععاا  ءلث ق  ق اا لل ثااةللعااالطق ااثلاحم  اا  ل

ل    لاحقب بل  ا  لاآلااال   ا لاح ا ا.

                                                           

له.ٖٕٔ/ٔهلما  قلاح   حلل ٔ 
لهل.ٛ٘ٗهلاحق م الاحم  طل ص:لٕ 
له.ٔٗٗ/ٔهلم اقجلاحس حك اللل ٖ 



 228  
 

     

   
 

 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 قاا الاثااالاحقاا  ل ااالما اا حل اقلاحساان  ة: ل اا ح اكقل  لاا ل اا  ثةلمااالا  ماا العبااةل
مااا الل  لناااةلعب اااةلاحنماااالاحم اااق لل ااا الاح اكاااقل   ااابلحاااةلماااالا كعااا  ل قااا  ثلاعمااا قل
 ظ  قل لحةل  م  لمقا ث  ل الاحا قل احعقلل منق  لماا ح  لمال  اب  لل ألث   لماال

  لل م ل ق   ل بعلاعسث بل  ا   لم  ث ا لل اح م  ا للث    لل منق  لأسث ث  لاحم  ب لإح 
ث الم ل  ثغالاحسنال اال   ا بةلل ثا الما ل  ثغاالاحسانال اال  ا لأساث ثةلل احااقثلثا ال
اح ل ل احا  الاحم   لعك قلاح ا المالا     لاحااقصلثنا لإمك   ا لل ثا الاحساثبلاحما   ل

  ر اااةل سااان   ةلاحن  بااا ل ق قااا ل  عااا غالثاااةل  الاع الل مااا للطااا لاحنثااا لعاااالكم حاااةل
 اآل ب لل ط لأعظ لمالاح ل لاحغ حبلعبةلاح االل احا  الاحاإللل لمقكث ا للثاالث قلا ل
احاإللالل  اعلس ث  ل  ةلل ا  ما ل قطا للااالاحنا قضلثاكاقةل ا    لل عا  ل ا  ثل م ا ل

ل.هٔ ثةلث الاح ل ل اح ق ق ه
 فضائل التفكر:

لتفكففرل ل:عااالاحناارءلعااالاح ساااللاا الهٕ ق للاثااالأثااالعاا ث لعااالم ماا لثااال ااا ال-ٔ
ل.هٖ س ع لا قلمالل   لح ب ه

عالع الثاالعثا لا لثاالع ثا ل قا ا:لسا حتلأ لاحا ق اءللما لكا الأ ااالعماالأثاالل-ٕ
ل.هٗ اح ق اء؟لل حت:لاح اكقل االع ث ق

                                                           

له.ٔٛٔ-ٓٛٔ/ٔما  حل اقلاحسن  ةلل لهٔ 
لماا الل للاحكاا  اللم اا  لك اا بل"احاا ع ء"لللهٕ  ااث اُّ ااُ ْ ُثللاحَ اا ِ ُظللَأُثاا لَعْثااِ لاحااقَّْ َمِالاحاَّ اثااالغاا  االلاِ َماا ُ للاح َّ

َ  ِ "للَ َغْ ِقلَاِحَعللس قلأعر لاح ثرءلطلاح   ثل  له.ٚٚ٘/لٚ ك  بل"اح ال "للَ ِكَ  ِبل"اح  
لااهللمك ثا لاحقعا للٖٕ٘ثالم ما لثاالأثاالعا ث لاحكا  الل ت:للعث ا قلهلاحم   ل الاع    ثل اآل  قللأث لثكٖ 

 ه.لٖٕٕٖ٘هلقل لاح   ثل ٜٔٔ/ٚلاللط:لاع حةلل  ق ث:لكم ال  س لاح  تلل ٜٓٗٔاحق  ضلل
لاااهلل اقلاحك اا بلاحنقثاااللٖٓٗاع ااث   الل ت:للعثاا ا هل ب اا لاع ح اا ءل طثقاا تلاع ااا  ءللأثاا ل ناا  لأ ماا لثااالٗ 

 ه.ٕٛٓ/ٔهللط:لاحقاثن . ٘ٓٗٔث ق تلل
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 ناااا لا لأ ااااااللفففففياحن   :لاحكاااار لثاااااكقلا ل سااااال احاكااااقةللاااا العمااااقلثااااالعثاااا ل-ٖ
ل.هٔ احنث  ة
 أبواب التفكر: أنواع

 ق الاثالاحقا  ل االاحا ا ا ل لا ل ا كب لعاالطاقثل   ا الاحمنق ا لثا  :ل ...ل ح اانل
لاحمنق  لث ث ال اسن ا:

لث بلاح اكقل اح  مال الآ  تلاحققآالكب  لل احا  لاحا صلعالا ل قس حة.ل -ٔ
 احثاا بلاح اا  ا:لاح اكااقل ااالآ   ااةلاحمعاا   ةلل   مااال كم ااةل   اا ل ل ق ااةل حطاااةلل -ٕ

  ا  س  ةل ع حةل ل  مةلث حقسطلعبةلابقة.
  مااا علاحاااعللاحاقاااةل اااالمنااا  الأسااام  ةلاح سااا ةلل  رح ااا ل كم ح ااا لل  ااااق نلثااااحعل
  نبق  لث حابثل اعمقلل  ك ال ق   ل الأ اماقنل   ال اةل ق  ا ل االلاا  ةل لا قنل ق  ا ل اال

 احاعل ااالا لأسم  ةل  ا  ةل ق   ل الاح ك لاحا   الاحعاقعال اح كا لاحكا  الاحقا قإللل
ل.هٕ  ؤ  ةلمال ع ءل ا لا لاحااالاحنظ  ه

احث اااا ال  عاااا ا:لث اااا الث آل اااا تلاحمساااام ع لاحم باااا ةلل ث اااا الث آل اااا تللويقففففول أيضففففا:
احمع   ةلاحمق   لل كرلم لأ ح ل آ  تلعبةل    ا لا ل أسام  ةل  اا  ةل كم حاةل  ا ثل

 ةلإحااااةلاح اك ااااقل ااااالآ   ااااةلماااا لأاثااااقتلثااااةلقساااابةلع ااااةلل ح اااااال اااا ع لعثاااا  نلث    ااااةلاحم باااا
للل.هٖ احمع   ة

    اااالمااااالكااار لاثااااالاحقااا  لأالاحطااااقثلاح اااال نااااق لاحنثااا لثقثااااةل كااا الث آل اااا تل
ل ثمن  الأسم  ة.لاحمسم ع ل احمع   ةل

                                                           

 ه.ٖٗٔ/٘هل ب  لاع ح  ءلل ٔ 
 ه.ٓٚٔ/ٔهلاحا ا  لل ٕ 
له.ٕٗ/ٔهل  ظقلم اقجلاحس حك الل ٖ 
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 نماذج من اآليات المسموعة التي دعا اهلل عز وجل الناس لمتفكر بيا:
لاآل  تلاحمسم ع ل لالاحققآالاحكق  :ل:أوال  

1-  ُوَحُزِهُّ ٍَِْ حَمَ مُ بََِذِكَ قُوِ اىيٌَََُّّ ٍَ ىِلَ اىَُْيْلِ حُؤْحٌِ اىَُْيْلَ ٍَِْ حَمَ مُ وَحَْْضِعُ اىَُْيْلَ ٍََِِّْ حَمَ مُ وَحُ ِضم ٍَِْ حَمَ م

فِزٌ اىيََّْزوِ وَحُخْزشِجُ اىْسَزٌَّ ٍِزَِ اىَََْ زجِ        حُوىِحُ اىيََّْوَ فٌِ اىَََّْ سِ وَحُزوىِحُ اىَََّْز سَ   *اىْخََْشُ َِِّّلَ عَيَي مُوِّ رٌَْمم قَذٍِش  

وَحُخْشِجُ اىَََْ جَ ٍَِِ اىْسٌَ  وَحَشْصُقُ ٍَِْ حَمَ مُ بِغََْشِ زِغَ  ي
 .هٔ 

2-  ٍُِذَب شُ األٍَْشَ ٍَ  ٍِِْ رَكَِعي َُِِّ سَبَّنٌُُ اىيَّهُ اىَّزًِ خَيَقَ اىغَََّ وَاثِ وَاألَسَْْ فٌِ عِخَّتِ أٍََّ ًي ثٌَُّ اعْخَوَى عَيَي اىْ َشْػ

َِِِّ ٍِِْ بَ ْذِ ِِرِّْهِ رَىِنٌُُ اىيَّهُ سَبمنٌُْ فَ عْبُذُو ُ أَفَال حَزَمَّشُوَُ
 .هٕ 

3- َْيََََُ  وََِ زَبَّتم فٌِ  تموَعِْْذَ ُ ٍَكَ حِرُ اىْغََْ ِ َِ ٍَ ْيََََُ  َِِِّ هُوَ وٍََ ْيٌَُ ٍَ  فٌِ اىْبَش  وَاىْبَسْشِ وٍََ  حَغْقُطُ ٍِِْ وَسَق ٍَ َِِِّ

ظُيََُ ثِ األَسِْْ وََِ سَطْ ي وََِ ٍَ بِظي َِِِّ فٌِ مِخَ  ي ٍُبِنيم
 .هٖ 

4- َخَيَقَ اىغَََّ وَاثِ وَاىْمَسَْْ فٌِ عِخَّتِ أٍََّ ًي ثٌَُّ اعْخَوَى عَيَي اىْ َشْػِ ٍَ ْيٌَُ ٍَ  ٍَيِحُ فٌِ األ ً خْشُجُ سِْْ وٍََ  ٍَهُوَ اىَّزِ

بَصِري ٍََِْْ  وٍََ  ٍَْْضِهُ ٍَِِ اىغَََّ مِ وٍََ  ٍَ ْشُجُ فَََِ  وَهُوَ ٍَ َنٌُْ أٍََِْ ٍَ  مُْْخٌُْ وَاىيَّهُ بََِ  حَ ََْيُوَُ 
 .هٗ 

 : اآليات المشيودة:ثانيا  
أساامةلعثاا  ةلعبااةلا طاارثلاح اكااقل ااالابااثلاحساام اتل اعقض؛لعالاح اكااقللإاَّلل

أ ساا لثاا بل اا االم ااةلعبااةلا لل  اا قعلعظم ااةلل اا االعق ااتلاآلمااقل ا   ااتل ااالط عاا ل
لاعمقللأم لإاالعق تلاعمقل ح ل نق لاآلمقل ا  تل الاح ابتلمالاعمق.

                                                           

ل.ٕٚل–لٕٙهلآالعمقاا:لآ  :لٔ 
 .ٖهل   ا:لآ  :لٕ 
ل.ٜ٘هلاع ن  :لٖ 
 .ٗ-ٖهلاح    :لآ  :لٗ 
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

اال   ظااااقعلحاااا لماااااللاااا لا ؟لاحاااااإللأمااااقعلأال  اااابالماااا االع اااا نلحاااا لأطن ااااة؟للماااا 
ع ااا  ة؟لكبمااا لعق اااتلاآلماااقلااااانتلحاااةلل كبمااا لااااناتلمنق  اااعلثااا آلمقل  ث اااتلأال
ل ط نةللعرم لمنق  علث  لط ع علحةلل أإللان لحبط ع ل ح الان ل الا  م ا.

 نموذج تفكر تطبيقي في الكون المشيود:
لع ا: ق الاثالاحق  ل الما  حل اقلاحسن  ة:ل اح ظقل اللانلاآل  تل أم  ح  ل  ل

 ظقلإح   لث حث قلاحظ لقلل  قللم رل قلا لاحسام ءل    م ا ل عب لا ل سان   ل لااالل -ٔ
ل ظقل ع قعلا  س ال  ةلغ قنلمالاح   ا  تل ح الل لاحمق   لث عمق.

اح ااا  ا:لأال   ااا   للااااالإحاااةلاح ظاااقلث حث ااا قةلاحث ط ااا لل  اااا  لحاااةلأثااا ابلاحسااام ءللل -ٕ
  لل  ل ا  لحةلث بلثن لث بلل  اةل    اال    ال الألط قل ل مبك    لل ث المر ك 

ثااةلساا قلاحقباابلإحااةلعااقشلاحااق مالل   ظااقلساان ةل عظم ااةل  رحااةل م اا نل ق ن ااةلل
  قللاحسم اتلاحسث ل االقا الاحساث لث ح ساث لإح اةلك بقاةلمبقا ةلثا قضل ارةلل  اقلل
لاحمر كاا ل اا   المااال  حااةللح اا ل  ااالث ح سااث  ل اح  م اا ل اح قاا  ال اح كث ااقلل اعمااق
   المال  لةلث  ث قلاحمم حعل اح    لاح الالل نبم ا لإاللقث ا ل مب ك ا لل   ا الاعماقل
ساان  للاا  ل عااق  ةلآاااق الل االالآاااق الل ا  عاا ا للاا  ل ا  م  اا لآاااق الل ا  ث   اا ءللاا  ل ا 
 ا  ع ءلمبعل ساببلمباعل     اال نما لماالم االإحاةلم االل لاا ءلاح   ا تلعباةل

غ  ءل ق قلل عا ءلماق ضل  ااق  لكاقبلللاا ر   ل  ث     ل ك ق   للمال ثق كسقل ا 
 مغاااقةلا اابل كعاا لاااقلل   ااقلمظباا  ل ل ا اا ل  ااقاالل  نباا  ل  لااال ق لآثااثلل
ع   لحنا   ل ا  قا  ل غ   لاحمب   لل ا   أم الا   ل ا   قةلمس   قلل م  لحان  ل ا 
مالظ ح لل ك لاحن  االل  االمقاسا  ل ا اقةلثا الاحنا ال احاااالل اح كما ل احق ما لل

 اااال ااالألطاا قلاحناا اح للالل عااغبةلساام لعاااءلم  اا لعااالساام لغ ااقنلل الل غبطااةلك ااقةل 
احمس  ال اح  ا  لعبةلاا ر   ل  ث     ل ا    ل ل   لل الل  ثق لث ح  حلاحمب ا الل الل
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 اا قصلاقةلمااالا ا  ااةللاللإحااةلإالللاا لاحن  اا لاح كاا  لل     ااال قاا  لاحقباابلثاا ال اا إلل
حنظم ااةلماااعالحن  ااةلل  ساا  لثاا ال اا إللاحمبااعلاح ااثللاحااق ماللمطقلاا لح  ث ااةلا عاان 

احمثاا الساا  ةلالل ق اا لقأسااةلم  اا لإحااةل اا  لاحم  اا لل  اااالساااقلاحقباابل لاا ل ااال ط ااةل
  اقنل م ااالمبكااةلل لاااالمااالأعظاا لآ اا تلا ل ع   اابل اا نةلل  اا لحااةلمااالساااقلماا ل
لأثقكاااةل أق  اااةل أعظااا ل مق اااةل قث اااةل ا اااالم ان اااةل أ ساااالع لث اااةللسااااقللااا ل  ااا ة
اعق احل ما اا حلاحساان  ةل غ  م ااةلاحنقاا ال اعحثاا بللاللك حساااقلاحاااإلللاا للطناا لمااال

لهٔ احنااب.
نمففاذج مففن النصففوآ القرلنيففة التففي تففدعو اننسففان للففى النظففر فففي الكففون ل ففر  

 االنتقال بانيمان من انجمال للى التفصيل ومن التقميد للى التحقيق المبرىن.

ُِ اىشَّزٌَُِ ل -1 ٌْ ِِىَه  وَازِذ  ىَ  ِِىَهَ ِِىَّ  هُوَ اىشَّزََْ َُِِّ فٌِ خَيْقِ اىغَََّ وَاثِ واألسْ وَاخْخِيَ فِ اىيََّْوِ وَاىَََّْ سِ   وَِِىََُنُ

زََْ  بِهِ األسْ بَ ْذَ ٍَوْحََِ  وَبَثَّ وَاىْكُيْلِ اىيت حَدْشِى يف اىْبَسْشِ بََِ  ٍَْكَعُ اىَّْ طَ وٍََ  أَّضَهَ اىيَّهُ ٍَِِ اىغَ م ٍِِ ٍ م فَمَ

وَُفَََِ  ٍِِ مُوِّ دَآبَّتم وَحَصْشٍِفِ اىش ٍَ ذِ وَاىغَّسَ  ِ اىَُْغَخَّشِ بَََِْ اىغَ م وَاألَسِْْ ٍَُ ثم ىِّقَوًْي ٍَ ْقِيُ
 .هٕ 

     َّّزهُ عَيَزي مُزوِّ رَزٌْمم     عَُْشٌٍَِِْ آٍَ حَِْ  فٌِ اىْ فَ قِ وَفٌِ أَّْكُغٌَِِْ زَخَّي ٍَخَبََََِّ ىٌََُْ أََّّزهُ اىْسَزقم أَوَىَزٌْ ٍَنْزفِ بِشَب زلَ أَ     ل -ٕ

ل.هٖ لرَََِذ 

إالأ ااا قلأسااام ءلا ل نااا حةلاحمث   ااا ل اااالكاااالاقةلماااالاقاتلاحكااا اللثااا ألماااالاحااااقةل
 ا   ااااا ءلثااااا حم قةلل كااااا الظااااا لقةلحبن ااااا اللع ااااا  بلاحث ااااا  قللاحاااااا ال ااااا  م الاح ظاااااقل

                                                           

 ه.ٜٜٔ/ٔهل  ظقلما  حل اقلاحسن  ةلل ٔ 
 .ٗٙٔ-ٖٙٔهلاحثققة:لآ  :لٕ 
ل.ٖ٘هل  بت:لآ  :لٖ 
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

   ل   ا  ال ق لثنظم لا لل الكال  ح لمال  التلأ كا قل لل الابثلا لللهٔ  اح اكق
ال  اابتل بااعلاح اا قةل ااالأالاا    لل ساا  ل  ااالكااالح ظاا ل ث ااقلمااالث اا  قل لل اا ا

  اا  الأ اساا  لمعاا   ةلح بااعلاحقاا ةلاح ااال   اا لث ااانلاح ااا تللم ثاا لح اا لل طمناا لثماا ل
ل.ع  ل لل ا   لمال ق االاح ب لث  

أما لاحاا العم ااتلث ا  قل لعاال بااعلاح ق قا لل  اا ل قاا الع ا لثاا بلاعساث بللاح ااال
ث حا عب  لاع حةلاح ا ا ةلل ا نظ ل االللالس  قلع  قل بعلاح ا تلل   لم قطن الاح ب 

للل. ا س  لاعسث بل  نث     لاا ع ل اع  ل م ث ل  ققث  ل
حما ل  حااتللااانلاآل ا لعبااةلاح ثاااللاا  للل:ل ق إللعاالع  عاا لقاااالا لع  ا لأ  اا لل حااتل -ٖ

 اا لقسا الا للأ ثكااال لا لغاااقللل:ل  ابةلل   ا نلثاارال ؤا اةلث ح اارةلل اقآنل ثكااال قا ا
 اا لثااراللأ اارلأكا العثاا العااك قا؟ل حقاا لل"للل:ل قا الل!ل لماالا ثااعل ماا ل اا اقا لحاعلماا ل قاا 

        َُِِّ فِززٌ خَيْززقِ اىغَّززََ وَاثِ وَاىْززمَسِْْ وَاخْخِيَزز فِ اىيََّْززوِ وَاىَََّْزز سِ ىَ ٍَزز ثم ىِززمُوىٌِ     أ اا الا لعبااةلاحب باا لآ اا ل

األَىْبَ  ِ 
لل.هٖ   الحماللقأل ل ح ل  اكقل    ل:لل  لل الهٕ 

 
  

                                                           

له.ٛٛ/ٔهل ق الاح ق   ا:لاح اكقل  ق لاحقببل المن  الاعع  ءلح قعلاحمطب بللاح نق ا تل ٔ 
ل.ٜٓٔهلآالعمقاا:لآ  :لٕ 
هلق انلاثال ث الل    لاثال ث الث ق  بلاثالثبث اللاس لاحمؤح :لم م لثاال ثا الثاالأ ما لأثا ل ا   لاح م ماالٖ 

 للط:لاح    ا لل  ق اث:لعان بلٖٜٜٔل–لااٗٔٗٔ عق:لمؤسسا لاحقسا ح للث اق تلللالل اقلاحٖٗ٘احثس الاح   ة:ل
قلاا للهللثاا بلاحث اا الثاا الاحمااقءلعب ااةلإاال ابااةلحاا   لاحثكاا ءلعبااةلماا لاق كاابلمااالاح  ثاا تلٖٙٛ/ٕاعق ااؤ طلل 
 هلل الاحم قثل    لعبةلعقطلمسب .ٕٓٙاح   ثل 
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 المسألة الثالثة: نتيجة التفكر.
 .نتيجة التفكر قراءة أسماء اهلل في صحائا المخموقات

 قاا الاثاااالاحقااا  :ل ااا الاحمابااا ثل ااا العباااةل  ااا  لا حقاااةللعباااةل    اااةل عباااةلل ق اااةل
 عبةلعبمةل مع   ةلل ا الاحاناالاالا  ا قإلل سا ب  لاحاعلاسا ب ام لااق ق  لل ما ل  اةلماال

  ل عااةلعبااةلأكمااالاح  اا نل اا العبااةل كماا ل  عبااةل ع    ااةلل ماا ل  ااةلا  قاا ال ا  كاا  لل
ماااالا  سااا ال اح اااا ل   ااا الاحم ااا   لاحنظ مااا لإحاااةلاحمابااا ثل ااا العباااةلق مااا لا حقاااةل
 ا  سااا  ةل  ااا  نلل مااا ل  اااةلماااالآ ااا قلاحكمااا ال ااا العباااةلأالا حقاااةلأكماااالم اااةلل منطاااال

ال كاا الساام ن لث اا قالاحكماا الأ ااثلث حكماا ال ااا حثلاعساام عل اعث اا قل اح طااثلأ ااثلثاا 
 اال اساةلل ما ل م كبم لل ا حثلاح   ةل احنب  ل احق قل ا قا اتلأ ثلثا ال كا اللا لكااحع

 اااالاحماب لااا تلماااالأ ااا علاح ا   ااا تللااا لماااالأ العااااءلعباااةلإقا ةلاحاااقبلساااث   ةل
ل مع   ةل  كم ةلاح الال اتلاح ا  ص.

باةلعبا لاحاقبل    الا   ث لعق بلساؤاالاحط حابلعباةلاح  اةلاحمطبا بل ح االع
 ناا حةلث ح    اا تلل عبااةلساامنةلحسااؤاالعث اا نل عبااةلل ق ااةلعبااةللااا ءل اا ا    ل عبااةل

 قأ  ةل ق م ةلث  .
عارءل ق اا    ل ا العبااةلم ث ااةل  ا  سا الإحااةلاحمط نا ال اح قااقبلإحا   ل ا كااقا ل ا 
 قااا نلل عق ث ااةلحبن اا ةل احظبماا ل أعاا اءلقساابةلثاا   اعلاحنق ثاا تلاحمعاا   ةل اا العبااةل

 حغابل احساطلل ا ثن  ل احطق ل ا ل  ءل  العبةلاحمقتل احثغض. ا لا
  انلاح الالتلمال  ال ا  لع  لاح  مالل ح اال ع لسث   ةل االك  ثاةلعثا  نلإحاةل
االساا  الالثاااحعلعبااةل ااا  ةل  اا ل  ثااتلاحنباا لثقث ث  ااةل    ا   ااةل  ااا تلكم حااةلث  اا قل

 . ا ةلاحمع   ةل احققآالممب ءلثاحع
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اس لاحا حثلماال ااالاحمابا ثلل عا ل لاسا لاحاقا ثلماال  ا  لاحاق ثل  ظ قلع ل ل
 احمق  ثلل ع ل لاس لاحق   لماالعا   لاحق ما لاحمث   ا ل االاحنا ح لل اسا لاحمنطاالماال
    لاحنط ءلاحاإللل لم قاقلالل  قط لح ظ ل ا  ةلل اسا لاح با  لماال بماةلعاالاح  ا ةل

المغااقةلاحاا  بل لثا الاح  ثا لل  ظ اقل احن  ةل ع  لمن  ب   لل اس لاحغا قل اح  ابلما
عاا ل لاساامةلاح كاا  لمااالاحنباا لثماا ل ااالابقااةل أمااقنلمااالاح كاا ل احم اا ح ل   اا نلاحم اا   لل
 لكااالكااالاساا لمااالأساام  ةلاح ساا ةلحااةلعاا ل ل ااالابقااةل أمااقنلل نق ااةلمااالعق ااةل    بااةل

 .هٔ مال  بةلل  حابثل اعمقلمالأعظ لع ال لأسم  ةل  ا  ة
 الطق ثلاح  ق  ا:ل  حس قلإحةلا لمالطق ثلاعسام ءل اح اا تلل  ق الاثالاحق  

ع  ةلع بلل    ةلع بلل   ثةلل لس قتلحةلاحسن  ةل ل لمس بثلعبةل قاعاةللغ اقل
 نااابل اللمكااا   لل اللمعااا تلعاااال ط اااةلل اللمعاااق لعاااالساااك ةلل  اااقللاح ثااا ال  ساااث  ل

قنل ل ل الاح اقللحا ل  م ةل لال مقلمقلاحس  بلل ح الاحن بلمالس  قل الح بةل    
 ثااقحلمااالمك  ااةلل ا  ماا لاحن اابلمااالساا كالالل ااقللعب ااةلأ ااقلاحساااقل لاا للطاا لاحمقا ااال

هٕ  احما   
. 

 
 
 

                                                           

له.ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٖهل  ظقلم اقجلاحس حك الل ٔ 
لل اقلاثاالاحقا  للاحا م  للعثا ا اح  اق  ال ثا بلاحسان    اللم ما لثاالأثاالثكاقلأ ا بلاح قعاالأثا لهل  ظقلطق ثلٕ 

 ه.ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔللط:لاح     لل  ق ث:لعمقلثالم م  لأث لعمقلل ٜٜٗٔل-لٗٔٗٔ
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 املطلب الثالث
 منشلت التبصز

 نق اا لاح ث اااقلحغاا ل ا ااطر  للاحمساا ح للاحمساا ح لاع حااة:وفيففو ثففاث مسففائل:  
لاح     :لاالس ث  قل الاحققآالاحكق  للاحمس ح لاح  حث:ل ق ق لاح ث قل   ا  ن.

 المسألة األولى: 
اح ث اق:لاح  ماال اح ناق لل لاح ث ا ق:لاح نق ا ل ا  اا حلللتعريا التبصفر ل فة:

آٍَ حَُْز  ٍُبْصِزشَة    فَيَََّز  خَز مَحٌَُْْ   احمث قة:لاحما   ل م ةلل حةل ن حة:ل
لا الاعاااش:لمن ا نلللهٔ 

ل.هٕ أ   ل ث قل لأإلل  نب  لث قاءلل احمث قةلث  الاحم قث :لاح   
احث اا قة:ل اا قل قا ااةلا ل ااالاحقباابلل ااقللثااةل ق قاا لمااا لالتبصففر فففي االصففطاح: 

ل.هٖ أاثقتلثةلاحقساللك  ةل ع ل نلقأللع ا
لاح الع  نللإحةلاحمطب بلاحاإلل ق  ن.  حم اكق:ل   قالمالاحمق م تل احمث  ئل

االعق ااتلمن ااةلكاا الآ اا تلاحااقبل ثاا قعل  ناا حةل ث ااقةل اكااقللل  ث ااقلث اا لمااال  ا 
عمااااةلاحقباااابلل   اااااكقلث اااا لمااااالغاب ااااةلل اااا الاحمااااا  لحبنباااا لإماااا لعمااااةلاحقباااابلل   احااااةل
مااا لغاب اااةل   احااةلث ح ااااكقلل احمق ااا  ل  ث ااةلاحقبااابلماااالقل  ااةلث  عااا قةلإحاااةل ث ح ث ااقلل ا 

ل.هٗ مالثنضلآ  تلا لعاء
ل
ل

                                                           

 .ٖٔاح ما:لآ  :لللهٔ 
 ه.ٕٕ/ٔهلما  قلاح   حلل ٕ 
 ه.ٕٗٔ/ٔهلم اقجلاحس حك الل ٖ 
له.ٕٗٔل-ٕٕٔ/ٔ هلما  حل اقلاحسن  ةللٗ 
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لالمسألة الثانية: االستبصار في القرلن الكري :
 اس ث  الاح ق  ثل احسنال قاءل  ا    لمالا   صلاحمؤم  اللاحا الل لعباةلل

ث ااا قةلماااالأماااقل لل ااارل  ثنااا الاعلااا اءل الل م بااا المااا لكاااالق ااا لل الل ك اااا الثااا حظ  ال

ٌ أَدْعُوا ِىل اىيزه عَيَي بَصِريَةم  احاقا  تل ا  م ل سن ال   لاح ق اللل الاحباةل ن حة:ل قُوْ هَزِ ِ عَبَِيِ

أََّ ْ وٍََِِ احَّبَ ٌَِْ
لل.هٔ 

قَزذْ    احققآالث   قل قؤللل مالا ثن ا لاسا ط علمعا ل ةلاح اثلللا الاحبااةل نا حة:ل

خَ مَمٌُ بَصَ ئِشُ ٍِِ سَب نٌُْ فَََِْ أَبْصَشَ فَيَِْكْغِهِ
لل.هٕ 

 احساااث الإحاااةلاح ث اااقلق ااا لغعااا  ةلاح سااا  الل اا اااقاثل  ااابلاحعااا  اتلل  ااااكقل

ِِرَا ٍَغَّززٌَُْ طَزز ئِف  ٍِززَِ اىمَّززَْذَ ُِ حَزززَمَّشُوا فزز ِرَا هُززٌ      باا لع  اا لللاا الاحباااةل ناا حة:لاح قاا  ثلثناا لاحغا

ٍُبْصِشُوَُ
ل.هٖ 

 نموذج تبصر قرلني:

 اح ظقلاحاإلل   الإحةلاح ق الل ل ظقلاحث  قة:ل ق الاحقا إل:لإ ةل ن حةلكم للا ال

         وَمَززززَىِلَ ُّزززشًِ ِِبْزززشَاهٌََِ ٍَيَنُزززوثَ اىغَّزززََ وَاثِ وَاىْزززمَسِْْ وَىََِنُزززوَُ ٍِزززَِ   ل: اااال اااثلإثاااقال  لعب اااةلاحسااار 

اىَُْوقِِْنيَ
ٌْ آٍَ حَِْ  فٌِ اىْ فَ قِ وَفٌِ أَّْكُغٌَِِْ زَخَّي ٍَخَبََََِّ ىٌََُْ أََّّهُ ل: كاحعلل ال ال ثللانلاعم للهٗ ل عَُْشٍَِِ

                                                           

ل.ٛٓٔهل  س :لآ  :للٔ 
 .ٗٓٔهلاع ن  :لآ  :للٕ 
 ٕٔٓهلاععقا :لآ  :للٖ 
ل.٘ٚهلاع ن  :لآ  :للٗ 
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اىْسَقم
 كم لك  تللانلا قاءةلث حث  قةلاحث ط  لاللث حث قلاحظ لقلل كااحعل اال اثلللهٔ ل

لإثقال  لالل ثن لأال ك الاعمقلكاحع.
  لل ا:....لأ ةلعب ةلاحسر لحم ل م لاالس  الالث ح   ل احقماقل احعامالللا الثنا ن:ل

ََِْك   وٍََ  أََّ  ٍَِِ اىَُْمْشِمِنيٌَِِِّّ وَخََّْجُ وَخٌََِْ ىِيَّزًِ فَذَشَ اىغَََّ وَاثِ وَاىْمَسَْْ ز
ل.هٕ 

  كاا لعبااةلاحساام اتل اعقضلثك   اا لماب لاا لع ااالاحاا ح الاحاااإللاكااقنل ااالاحاا   ل
 احقمااقل احعاامالل احااعلاحاا ح الحاا لحاا ل كااالع ماا  ل ااالكااالاحساام اتل اعقضلحكاا الاح كاا ل

اكاااقلاحناا  لث اا ءلعبااةل ح ااالااا صل أ ااةلاطااا لل  ثااتلأالاحااعلاحاا ح الكاا الع ماا  لل كاا ال
احااااا   ل احقماااااقل احعااااامالك حم ااااا ال قاءةلاحمبكااااا تلل   ااااابلأال كااااا الاحماااااقا لماااااالإقاءةل
مك   اا ل  اا     لعبااةل  اا  لا حااةلاحناا ح ل احمبكاا تل نق اااةلك ا اا ل الح  اا لث ساابل غ قلاا ل ا 

ل.هٖ احق  قلاح ك  ل  ك اللانلا قاءةلث حقببلاللث حن ا
لالمسألة الثالثة: حقيقة التبصر وفوائده: 

نُزوِّ  وَاىْمَسَْْ ٍَذَدَّْ هَ  وَأَىْقَََْْ  فَََِ  سَوَاعٌَِ وَأَّْبَخَْْ  فَََِ  ٍِِْ مُزوِّ صَوْجي بََِزَحي حَبْصِزشَة  وَرِمْزشَى ىِ     : حةل ال نا

عَبْذم ٍَُِْ ي
لل.هٗ 

  ح ث اقلآحاا لاحث ااقل اح ااكقةلآحاا لاحاااكقلل لااقالث   ما ل  نب ماا لعلااالا   ثاا ؛لعال
احنث لإاالأ  بلإحةلا لأث قلم الا لاآل ا تل احنثاقلل  سا  الث ا لعباةلما للاالآ ا تلحاةلل
 اا االع ااةلا عااقاضلث    ثاا ل احنمااةلث ح ث ااقةل احغاباا لث ح اااكقة؛لعالاح ث ااقةل   اابلحااةل

                                                           

 .ٖ٘هل  بت:لآ  :لٔ 
 .ٜٚهلاع ن  :لآ  :للٕ 
 ه.ٖٚل–لٖٙ/ٖٔهل  ظقلاح اس قلاحكث قلل ٖ 
 ٛ٘هلث:لآ  :لٗ 
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احقببلثن لغاب ةلع   لل  ق بلاحم   الاح ر ا لأ ساال ق  ابللل   ال  قةلاحم ح ال ا

وَمَزٌْ أَهْيَنَْْز      لإالكرلم   ل م ل   ثةل  ق  ةل   ماقنلللا ال نا حةل االآ   اةلاحمعا   ة:ل

رَىِلَ ىَزِمْشَى ىََِِْ مَ َُ ىَهُ قَيْ   أَوْ أَىْقَزي  َُِِّ فٌِ  *قَبْيٌََُْ ٍِِْ قَشُْي هٌُْ أَرَذم ٌٍَُِْْْ بَذْم   فََْقَّبُوا فٌِ اىْبِيَ دِ هَوْ ٍِِْ ٍَسَِصي 

اىغََّْعَ وَهُوَ رَََِذ 
 اح  ال ر  :لق اللبثةلم تل احعلاحاإللالللببلحةل  االح ستللاانلللهٔ 

اآل ااا لاكاااقلل اااال قاااةللاح ااا  ا:لق اااالحاااةللبااابل اااالمسااا ن للحك اااةلغ اااقلمسااا م لح  ااا تل
معا   ةللإما لحنا  ل ق  لا للأ لح  ا ح  لإح اةللاحم ب ةللاح اال اثاقلث ا لا لعاالاآل ا تلاح

 حكاللبثةلمعاغ الع  ا لثغ قلا لل  ا لغ  ابلاحقبابلحا ال  ااقالل  ااالأ اا لالل   اال
حاااةلاحااااكقللمااا لاسااا ن ا نل   ااا  للبثاااةلل اح  حاااث:لق اااال اااالاحقبااابلمسااا ن لل ب اااتلعب اااةل

نةلل  ا لاآل  تلل   غةلثسمنةل أحقةلاحسم ل أ اقللبثةل ح ل عغبةلثغ قل   لما ل سام
ع ل لاحقببللمبثلاحسم لل  االاحقس لل لاحاإلل   ا لث آل ا تلاحم با ةل احمعا   ةلل ا ع ال
ثم  حاا لاععمااةلاحاااإللالل ث ااقلل اح اا  الثم  حاا لاحث اا قلاحطاا م لثث ااقنلإحااةلغ ااقل  اا ل

 اح  حااااث:لثم  حاااا لاحث اااا قلاحاااااإلللاااا ل اااا ثلإحااااةل  اااا لللاحم ظاااا قلإح ااااةل كرلماااا لالل ااااقان
قنل ل ثباااةلعباااةل  ساااطلماااالاحثنااا ل احقاااقبلل  اااااللااا لاحااااإلل اااقانللاحم ظااا قلل أ ثناااةلث ااا

 سث  المال نالكرمةلعا ءلحما ل االاح ا  قلل ا الل اا:ل ما لم لا لأ لمااللااالاحا ظ ل
عبةلم للققت؟لل ا:ل    لساقلحط ا لل حسا  ل قا الإ  ا لثمن اةلاحا ا لكما ل ق حاةلظ لق ا ل

سا اقاجلاحنثاقل اسا  ث طلاح كا للاح   ةلل ا عب لأالاحق االلا ل كا الحاةللبابل لا  لمبااءلث 
  اااااللبثاااةل  لناااةلعباااةلاح ااااكقل االع ثااا قلل ااا االسااام لاآل ااا تلك  اااتلحاااةل ااا قالعباااةل ااا قلل
 لاااؤالءلأكماااالاباااثلا ل أعظم ااا لإ م  ااا ل ث ااا قةلل  اااةلكااا الاحااااإللأاثاااقل لثاااةلاحقسااا ال
معاا ل لح اا للحكااالحاا ل عاانق الث ا  اا بةل أ  اعااةلل  ااةلل ااا:لإالم ااال اا الاح اا  ثلماا ل

                                                           

 .ٖٚل–لٖٙهلث:لآ  :لٔ 
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الكم الق ب ال ارل اقال قأللأ  لم ل ا   الم ل    ل       ةلل اآلاقل لناتل ا نلاح ث
عبةلم ل الاح اقلل ح ل قل ا   بةل الل      ةللحكالعب لأال    لأم قالعظ م لح ل ا قعل
ث قنل ا   ب  لل  لاق  لل س حةلعما لقألل االاحا اقلل  ناالكبما لأاثاقنلثعااءل ا لةلل

أعباااةل ق ااا تلاح ااا  ق  لل الل سااا ثن لأال ماااالا لاحم ااا اللحمااا لع ااا نلماااالعااا ال نلل لاااان
عبةلعث لثم اللاالا  م الل  ال االا لالل  اال  اتل  اقل الل ساث الل  ا  بل
لاالاحقبابلإاالسام لاآل ا تل  االلبثاةل ا قلماالاحث ا قةلا  ا لث ا ل ا قالإحاةل ا قنلل ا الحا ل

غبل  االحاةلاح ااكقلأ اا ل ا ال كالحبنث لم اللاالاحقببل  حقةلاحسم ل ع  للبثةل ح ل 
ل.هٔ ح ل  ث  ل اثال طا

ل
ل
ل

  

                                                           

له.ٕٗٗ/ٔهل  ظقلم اقجلاحس حك الل ٔ 
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 املطلب الزابع
 منشلت التذكز

 وفيو أربع مسائل:
لاحمس ح لاع حة:ل نق  لاحاكقلحغ ل ا طر  .لاحمس ح لاح     :لاحاكقل الاحققآالاحكق  .

لاحمس ح لاحقاثن :لاحاقثلث الاح اكقل اح اكق.لاحمس ح لاح  ح  :ل  ا  لاحاكق.

 المسألة األولى: 
احاااكقلاح اااظلحبعاااءل اااكقنلل احاااكقلأ ااا للاحعاااءل  ااقإللعبااةلاحبساا اللتعريفففو ل ففة: 

 احاااكقل ااقإللاحعاااءلعبااةلحساا  عل...ل لاا الاحاااقاء:لاحاااكقلماا لاكق ااةلثبساا  عل أظ ق ااةلل
 .هٔ  احاكقلث حقببلل ق الم ل االم العبةلاكقلأإللح لأ سة

احااكقلل لا لاا لاح سا  الل لا ل اا قل ا قةل اح اكقل انالمال: االصطاحالذكر في 
ل.هٕ احماك قلاحنبم  ل الاحقبب

 المسألة الثانية: الذكر في القرلن الكري :

 ٔ-         َ ُْزوا اْرُمزُشوا اىيَّزَه ِرْمزش ا َمزِثري اَ َوَعزب ُسوُ  ُبْنزَشة  َوَأِ زَي   ٍَ َِ آ ََ  اىَِّزٍ ٍم وٍََيَ ئِنَخُزهُ  هُزوَ اىَّززًِ ٍُصَزيٌِّ عَيَزَْنٌُْ      ٍَ  َأ

ىَُِخْشِخَنٌُْ ٍَِِ اىمُّيََُ ثِ ِىل اىْموسِ وَمَ َُ بِ ىَُْؤٍِِْْنيَ سَزََِ  
أ   العب اةلثااق بلاح  ا ءلماالاح قا  ال لهٖ 

                                                           

 ه.ٖٛٓ/ٗهل  ظقلحس الاحنقبلل ٔ 
 ه.ٔٗٗ/ٔهل  ظقلم اقجلاحس حك الل ٕ 
 .ٖٗ-ٔٗهلاع  اب:لآ  :لٖ 
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:لمااالاح  ااالثاا  ل ناا حةلإحااةلمنق  ااةل اا للاا ا.هٔ  اح  م اا ل اح  ب ااال اح كث ااقل ماا للاا لألبااة
لللل.هٕ  احمنق  لأعثةلعاءلث ح  قع ل  الل  الاح  الأعثةلث حظبم لل

ِْ وَاخْخِيَ فِ اىيََّْوِ وَاىَََّْ سِ ىَ ٍَ ثم ىِمُوىٌِ اىْمَىْبَ  َِ اىَّزٍَِِ ٍَزْمُل-ٕ شُوَُ اىيَّهَ قََِ ٍ   وَقُ ُود ا َُّ فٌِ خَيْقِ اىغَََّ وَاثِ وَاىْمَسْ

َُ فٌِ خَيْقِ اىغَََّ وَاثِ ِْ سَبََّْ  ٍَ  خَيَقْجَ هَزَا بَ طِي   عُبْسَ َّلَ فَقَِْ  عَزَا َ اىَّْ سِ وَعَيَي خُُْوبٌَِِْ وٍََخَكَنَّشُو وَاىْمَسْ
ل.هٖ 

  المسألة الثالثة: فوائد الذكر:
ل ث الاثالاحق  ل  ا  لاحاكقلل  ق ا:ل

إ ااةل  ق ااةلاحمقالثاا لل  ااةل  ابااةل ااالثاا بلا  ساا الل  نثاا لا لك  ااةل ااقانلل اللسااث الل-ٔ
لإحةلمق  لا  س اللكم لاللسث الحبق ع لإحةلاح   الإحةلاحث ت.حبغ  العالاحاكقل

إ ااةل  ق ااةلا   ثاا لل لااالاحق اا علإحااةلا لعاا ل  ااالل م ااةلأك ااقلاحق اا علإح ااةلثاااكقنلل-ٕ
أ ق ةلاحعلق  عةلثقبثةلإح اةل االكاالأ  احاةلل  ثقاةلا لعا ل  االما عاةل مب ا نل مارانل

لثر  . من انل لثب للبثةل م قثةلع  لاح  ا ال اح
إ ااةل  ق ااةلاحقااقبلم ااةلل نبااةللاا قلاكاااقنل لعاا ل  ااال كاا اللقثااةلم ااةلل عبااةللااا قلل-ٖ

لغاب ةل ك الثن نلم ة.
إ اااةل اااا  لحااااةلث ثااا لعظ ماااا لماااالأثاااا ابلاحمنق ااا لل كبماااا لأك اااقلمااااالاحااااكقلا  ا لمااااالل-ٗ

لاحمنق  .

                                                           

هللاحكعاا  لعااال قاا  ثلاح    ااال ع اا الاعل   ااال ااال  اا نلاح    اااللأثاا لاحق ساا لٗ٘ٗ/٘  ظااقل اساا قلاحكعاا  لل لهٔ 
للللللللاح ااااقاثلاحنقثاااااللث ااااق تلللم ماااا  لثااااالعمااااقلاح ماعااااقإللاحااااا اق مالل  ق ااااث:لعثاااا احق اثلاحم اااا إللل اقلإ  اااا ء

ل :لطهلل  :لته.ل 
 ه.ٗٗ-ٖٗ/ٕٕهل  ظقلق حلاحمن  الل ٕ 
ل.ٜٔٔ-ٜٓٔهلآالعمقاا:لآ  :لٖ 
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 لإ اةل ا قثلاح  ثا لحقثاةلعا ل  اال ا  رحاةلحعا ةلاسا  ر ةلعباةللبثاةل  اا قنلما لال-٘
ل ن حةللثار لاحغ  الل  ال   بلاح  ث لقل ثل اللبثة.

فَ رْمُشُوٌِّ أَرْمُشْمٌُْل:إ ةل  ق ةلاكقلا ل ن حةلحةللكم لل ال نا حةل-ٙ
 حا لحا ل كاال االللهٔ 

ل  ماا ل ااق إللعاااالقثااةل ثااا قعل احاااكقلإالللااانل  ااا ل لحكاااةلث اا ل اااارل عااق  لل لاا ا
 قاا الا ماا  لاحااقا إلل ااال  ا اا لل.هٖه ٕ  مااالاكق ااال ااال اسااةلاكق ااةل ااال اساااهل:  ناا حة

احاااكق:لإااللاا الاحنثاا :لثسااا لا لاحااق مالاحااق   لل قاا الا ل نااا حة:لاكق ااالعثاا إللل   اااةل

فَ رْمُشُوٌِّ أَرْمُشْمٌُْل:أ ك  لأ  ل لأ ةل ن حةلل ا
    ا لحما لألا  لاحنثا لعباةلاكاقلا لللللهٗ 

الل ااق لاكااقنل ناا حةل ااالمااالا ااقلمااالمب ااةلل      اا :لأاللاااال اا العبااةلأالمقاا  لاحاااكقل
مق  لع العق  ل الاحنث    ؛لع اةل لا لاالث ا اءلثاةلل مما ل ا العباةلكم حاةللأ اةل نا حةل

ٌ أَرْمُشْمٌُْل:أمقلث حاكقل ق ا فَ رْمُشُوِّ
َِ آٍَُْوا ارْمُشُوا اىيَّهَ رِمْش ا مَثِري اٍَ  ل:  لل الل(٘) أٍَمََ  اىَّزٍِ

 ب لللهٙ 

 ماالل.هٚ  ث حغل ال قق قلعااءلماالمق ما تلاحنث   ا لم االما لثا حغل اال قق اقلمقا  لاحااكق
 اللثا لماالاح  ث ااةلعباةلل عا ةل  اقعلاحقباا بلل  ا ا لاكاقلا لم ث اةلل قا العاا الا سار :

ل  قاااالآ    ااا لأ ل اااالبلع  ااا لث حكب ااا لث ااا الا ل ل  اااة.إحاااةلا لعااا ل  اااالل  ن  ااا لثاااةل
  قاا ا:لاعبااا لأالم قكاا تلاحقبااا بلإحااةلا لعااا ل  ااال ر ااا :لاحم ثاا ل احاااا  ل احق ااا ءلل

                                                           

 .ٕ٘ٔاحثققة:لآ  :للهٔ 
هلل لاااا الاحم قااااثلاحعاااا العاااان بللٖ٘ٙٛهللقلاااا لاح اااا  ثل ٖٗ٘/ٕق انلا ماااا  لأ ماااا للمساااا  لا ماااا  لأ ماااا لل لهٕ 

 اعق  ؤ ط:ل   ثل    .
له.ٕٙ/ٔاح اثالاح  بلل هل  ظقلٖ 
 .ٕ٘ٔاحثققة:لآ  :للهٗ 
 .ٕ٘ٔاحثققة:لآ  :لهل٘ 
 .ٔٗاع  اب:لآ  :لهلٙ 
 ه.ٕٛٔ/ٔ  ظقلاح اس قلاحكث قلل هلٚ 
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 أل ال لاحم ث لل لةلمق   ةل قا لحاا   ؛لع   ل قا ل االاحا    ل اآلااقةللثاار لاحاا  ل

أَوْىََِزز مَ اىيَّززهِ ىَزز  خَززوْف  عَيَززٌََِْْ وَىَزز  هُززٌْ ٍَسْضَُّززوَُ     َُِِّ  أََِل:   ااةل اا  ال ااالاآلاااقةللاا الا ل ناا حة
للهٔ)

 احاا  لاحمق اا  لم ااةلاح  ااقل احم اا لمااالاحااق جلعااالاحطق ااثلل  حم ثاا ل بقااةلاحنثاا ل ااال
احس قلإحةلم ث ثةلل عبةلل قلانا  ل ل    ل ك الس قنلإح ةلل احا  ل م ناةلأال ااقجل
عالطق ثلاحم ث بلل احق  ءل ق  نلل  االأ العظ  ل  بلعبةلكالعثا لأال   ثاةلحاةلل

للل كالأ  ل  بلأال ك العث ال لاللحغ قن.ل   ةلالل   الحةلاحنث    لث   ة
 ااا الل اااا:ل  حنثااا ل اااالثناااضلاع  ااا اللااا لالل كااا الع ااا نلم ثااا ل ثن اااةلعباااةلطبااابل

لم ث ثةلل  إللعاءل  قعلاحقب ب؟للب  ل  قك  لع   ا:ل
ك قةلاحاكقلحبم ث ب؛لعالك اقةلاكاقنل نباثلاحقبا بلثاةل ح ااالأماقلا لعا ل  االلأحدىما:

وَعَب سُو ُ بُنْشَة  وَأَ َِي   *ارْمُشُوا اىيَّهَ رِمْش ا مَثِري ا اىَّزٍَِِ آٍَُْوا  أٍَمََ  ٍل:ث حاكقلاحك  قل ق ا
ل.(ٕ)

فَ رْمُشُوا آىَ مَ اىيَّهِ ىَ َيَّنٌُْ حُكْيِسُوَُلمط حن لآال ةل  نم  ةللل الا ل ن حة:لوالثاني:
(ٖ)

لل,

وٍََ  بِنٌُْ ٍِِْ ِّ ََْتم فَََِِ اىيَّهِ ل: ل ال ن حة
(ٗ)

 , وَأَعْبَغَ عَيََْنٌُْ ِّ َََهُ ظَ هِشَة  وَبَ طَِْت
(٘)

:ل لا ال نا حة, 

وَُِِْ حَ ُذموا ِّ ََْتَ اىيَّهِ ىَ  حُسْصُوهَ :ل ن حة
  االاكقلاحنث لما لأ نا لا لثاةلعب اةلماال ساا قلل.(ٙ)

احسام ءل اعقضل ما ل   اا لماالاععاا  قل اح  ا اال ماا لأساثغلعب ااةلماالاحاا ن لاحث ط ا لمااال
ا  ماا ال غ ااقنلل رثاا لأال   ااقلاحااعلع اا نلث ع اا لل كاااحعلاحااا  ل  قكااةلمط حناا لآ اا تل

                                                           

ل.ٕٙ   ا:لآ  :للهٔ 
ل.ٕٗل-ٔٗاع  اب:لآ  :للهٕ 
 .ٜٙل:لآ  :لهلاععقا ٖ 
ل.ٖ٘اح  ا:لآ  :لللهٗ 
 .ٕٓحقم ا:لآ  :للله٘ 
 .ٛٔاح  ا:لآ  :لللهٙ 
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ناا لاحكااق ل اح باا لاح ع اا ل اح  ااقل احنااقضل اح ساا بل   اا نلل كاااحعلاحق اا ءل  قكااةلمط ح
 ااكقلا ل مط حنا لآال اةللماالأعظا لل.هٔ  احناا ل ما ل ق ل االاحق ا ءل احكار ل االاح    ا 

لاحث اعثلعبةلم ث ة.
 المسألة الرابعة: الفرق بين التذكر والتفكر:

كالمالاح اكقل اح اكقلحاةل   ا ةلغ اقل   ا ةلاآلااقلل  ح ااكقل ا ا ل كاقاقلاحقبابلعباةل
 ةل   ثتل الل  م الل  البلأ قنلمالاحقببل مبا لل اح اكاقل ا ا لم لعبمةل عق ةلح قسال 

ل ك  قلاحنب ل اس  ربلم لح ال   رلع  لاحقببلل  ح اكقل   بةل اح اكقل  اظة.ل
  حاكقلإاالل لاحمث أل احما  حلحبا قاتلكب  لل لاال كع لحاعلعاال اااللفضيمة التفكر:

  لحةل  ةلل ا:ل" اكقلس ع لا اقلماالاح اكقل عق ةلل أ ةلمالأ االأعم الاحقببل أ ان
عث  ةلس  "ل  حاكقللا لاحااإلل  قاالماالما تلاحاط ا لإحاةل  ا ةلاح قظا لل ماالاحمكا قنلإحاةل
احم  بلل مالاحقغث ل اح قصلإحةلاح ل ل احق  ع لل مالس الاح    لإحةل ا ءلاآلااقةلل

احا اقل مالاا ثلاح  االإحاةلسان لاحنبا ل ق ثاةلل ماالماقضلاحعا  ةل االاار لإحاةللاانل
إحةلعا ءلا   ث لإحةلا ل اح    العال اقلاحغق قلل مالم  ث لاحنماةل اح ام ل احاثك ل
إحااةل نماا لاحث ااقل احساام ل احا اا لعااالا ل احنقااالع ااةلل مااالأمااقاضلاحعااث  تلإحااةلثااق ل

للل.هٕ اح ق ال  ب لاح   قلل ث ح مب ل   الكالط ع لإ م للالاحاكق

                                                           

له.ٜٙ-ٜ٘/ٔ  ظقلم م علاحا   للل لهٔ 
 ه.ٜٛٔ-ٔٛٔ/ٔهل  ظقلما  حل اقلاحسن  ةلل ٕ 
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 منازل الطريق
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 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 املطلب اخلامس
 العبادة والسلىكأثز املناسل على 

 عنذ ابن القيم
ل ناا لاح اا قظلاحاطاا ةلاع حااةلاح ااال  نااالا  ساا ال اا قعلأ ااةلعبااةل اا المااالاح ق اا قل -ٔ

لل الثا لعب اةلأالأم  لا حقةلاحاإلل ااالعب ةل االكاال نما لعق  ا لماالاارالاح قظا 
  اا اقعل اا ال اسااةلل  حمساا  قظلم  ثااةلمااالاح اا الاحاااإلللاا لعب ااةلل م  ااا لحبناارجلل

لل  ااالاحاا ا  لاعكثااقلحب  ا اا لعبااةلأ اءل ااثلاحااا حثلسااث   ةلأال ساابكةلاحاااإلل  ثغااا
 .مالاحنث    

 ن لاح اكقلل لاحطق ثلاعكثقلاحاإلل   المالارحةلاس  ربلاحماقا  لعاالطق اثل -ٕ
احم  ااا  لل لااا لاحااااإلل قااا  لإحاااةلاح ث اااقل اح ظاااقلإحاااةلاععااا  ءلث ق  ق ااا لل ثاااةل   ااا ل

للح ناق لم ا قلكاالا اقلل  ق  لا للااالاح ا الاحقب بل  اا  لاآلااال   اا لاح اا ا
 .إحةلاال عغ الث  اءلاح ا بلمالاحنث    ل   نلاحا حثلسث   ةل  ن حةل

 ن لاح ث قلاحن مالاعكثقل الثثلاحاق حل االعث    ا لماالاارالقؤ ا لاععا  ءلعباةل -ٖ
 ق  ق لل اح ال ق    لإحةلأالم لماال اغ قل االاحكا ال اللكث اقلإالل لا لمنقا  ل  حاةل

مقلا ل  ااق ةلك اا ل عاا ءلل  ق   اا لاحااعلإحااةل  ق ااثلاحنث   اا لاح ااال ققث اا لمااالا لثاا 
ح   العبةلقع   ةل  ال  ةلح  لح ا ن لثسار ل االظااللاانلاحقع  ا ل اح ال ا ل االاحا    ل

  اآلاقة.
 ناا لاح اكااقلاحاا ا  لاحكث ااقلإحااةلمنق اا ل ااثلا لعبااةلعثاا  نلل احاااإلل اا  ن  لإحااةلمق ثباا ل -ٗ

ث حاا عل اح احال ا  كس قللمالارال  ق ثلاحنث    لحاةلساث   ةل قةل ن حةلعب   ل
   ن حة.ل
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

اح اكااقل  باابلا  ماا الاحاا ا  لإحااةلاحسااب علاحمساا ق  :ل قاا الاثااالاحقاا  ل ااالما اا حل اقل -٘
 ل  ح اكقل  ل ل ا  ثةلماالا  ما العباةلما الل  لناةلعب اةلاحنماالاحم اق لللاحسن  ة:

 اا الاح اكااقل   اابلحااةلمااالا كعاا  ل قاا  ثلاعماا قل ظ  قلاا لحااةل  م اا لمقا ث اا ل ااال
احا ااقل احعااقلل منق اا لماااا ح  لمااال  اااب  لل ألث  اا لماااللث   اا لل منق اا لأسااث ث  ل

 ااا لل اح م  ااا لثااا المااا ل  ثغاااالاحم  اااب لإح  ااا لل مااا ل قااا   ل باااعلاعساااث بل  ااا   لم  ث
احسااانال اااال   ااا بةلل ثااا المااا ل  ثغاااالاحسااانال اااال  ااا لأساااث ثةلل احااااقثلثااا الاحااا ل ل
 احا اا الاحماا   لعك ااقلاح ااا المااالا   اا  لاحاااقصلثناا لإمك   اا لل ثاا الاحسااثبلاحماا   ل
 ق قاا ل  عاا غالثااةل  الاع الل ماا للطاا لاحنثاا لعااالكم حااةل  ر ااةل ساان   ةلاحن  باا ل

أعظاا لمااالاحاا ل لاحغ حاابلعبااةلاحاا االل احا اا الاحاااإلللاا لمقكث اا للثااال اآل باا للاا ط ل
ث قلاا لاحاااإللالل  اااعلساا ث  ل  ااةلل ا  ماا ل قطاا للاااالاحناا قضلثاكااقةل اا    لل عاا  ل

 .هٔ    ثل م  لثةلث الاح ل ل اح ق ق ه
اح ث قل  نالا  س ال اقللاععا  ءلعباةل ق  ق ا للثنا لأال   االعاالاحن ا الاحاقاالل -ٙ

 قاا الاثااالاحقاا  :لاح ث ااقةل   اابلحااةل  اا ال اا قةلاحماا ح ال ااالاحاااإللااا  لعب  اا لل
 .هٕ احقببلثن لغاب ةلع   ل   الاحا  ل اح ل لث حمنق  

 قاا الاثااالاحقاا  :ل  حث اا قةل اا قل قا ااةلا ل ااالاحقباابل ااقللثااةل ق قاا لماا لأاثااقتلثااةل
    قااثلماا لاحااعلا  ا عااةلثماا ل عااتلإح ااةلاحقسااال  اااققنللاحقسااالك  ااةل عاا ل نلقأللعاا ا

 حا   ل لاااالمن ااةللاا الثنااضلاحناا ق  ا:لاحث اا قةل  قااثلا   ااا علث حعاااءل اح اااققلثمااا
م لثن  ا للل.هٖ ثةلل ل الثنا  :لاحث  قةلم لاب علمالاح  قةلإم لث  م ال ا 

                                                           

له.ٔٛٔ-ٓٛٔ/ٔما  حل اقلاحسن  ةلل لهٔ 
 ه.ٕٗٗ/ٔهل  ظقلم اقجلاحس حك الل ٕ 
 ه.ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٔهل  ظقلاحم  قل اسةلل ٖ 
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 فيقول:  ث الاثالاحق  ل  ا  لاحاكقل -ٚ
 إ ااةل  ق ااةلاحمقالثاا لل  ااةل  ابااةل ااالثاا بلا  ساا الل  نثاا لا لك  ااةل ااقانلل اللسااث ال

حبغ  اااالعاااالاحااااكقلإحاااةلمقااا  لا  سااا اللكمااا لاللساااث الحبق عااا لإحاااةلاح  ااا الإحاااةل
 احث ت.

 إ ااةل  ق ااةلا   ثاا لل لااالاحق اا علإحااةلا لعاا ل  ااالل م ااةلأك ااقلاحق اا علإح ااةلثاااكقنل
أ ق ااةلاحااعلق  عااةلثقبثااةلإح ااةل ااالكااالأ  احااةلل  ثقااةلا لعاا ل  ااالما عااةل مب اا نل

  لاح  ا ال احثر  . مرانل من انل لثب للبثةل م قثةلع 
 إ ااةل  ق ااةلاحقااقبلم ااةلل نبااةللاا قلاكااقنل لعاا ل  ااال كاا اللقثااةلم ااةلل عبااةللاا قل

 غاب ةل ك الثن نلم ة.
 إ اااةل اااا  لحاااةلث ثااا لعظ مااا لماااالأثااا ابلاحمنق ااا لل كبمااا لأك اااقلماااالاحااااكقلا  ا لماااال

 .احمنق  
 ما لا لإ ةل  قثلاح  ث لحقثةلعا ل  اال ا  رحاةلحعا ةلاسا  ر ةلعباةللبثاةل  اا قنل

  ن حةللثار لاحغ  الل  ال   بلاح  ث لقل ثل اللبثة.

 ل:إ ةل  ق ةلاكقلا ل ن حةلحةللكم لل ال ن حةٌُْفَ رْمُشُوٌِّ أَرْمُشْم
 ح لح ل كاال االللهٔ 

  ما ل اق إللعاالقثاةل ثا قعلللاحاكقلإالللاانل  ا ل لحكااةلث ا ل اارل عاق  لل لا ا
ل.للهٖه ٕ  مالاكق ال ال اسةلاكق ةل ال اساهل:  ن حة

ل

                                                           

 .ٕ٘ٔاحثققة:لآ  :للهٔ 
لل لاا الاحم قااثلاحعاا العاان بلاعق اا ؤ ط:لٖ٘ٙٛهلقلاا لاح اا  ثٖٗ٘/ٕق انلا ماا  لأ ماا للمساا  لا ماا  لأ ماا ل لهٕ 

    ثل    .
له.ٕٙ/ٔهل  ظقلاح اثالاح  بلل ٖ 
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 تـــاخلامت
 النتائج:

مقا ااالاحطق ااثلإحااةلا ل ثاا ألثاا ح  قظلل لاا لسااثبلحب اكااقلل لاا ل  اا  لاح ث ااقلل لاا ل .ٔ
     لاح اكق.

 اح  قظلل لاحاط ةلاع حةللاح ال  نالا  س ال ث  قلإحةلاح غ  ق.ل .ٕ
ارحاةلعباةلاسا  ربلاحماقا  للاح اكقلل لاحطق اثلاعكثاقلاحااإلل   االا  سا الماا .ٖ

 عالطق ثلاحم    ل
 .لاح اكقل  ببلا  م الاح ا  لإحةلاحسب علاحمس ق   .ٗ
 اح ث قل  نالا  س ال قللاعع  ءلعبةل ق  ق  .ل .٘
 احاكقل  قثلاحمقالث ل ا   ث لل اح  ث لل احققبلمالا ل ن حة. .ٙ
 ث ح قلال اللانلاحم   الل نق لا  س القثة.لل .ٚ

 عق لم ل  ثةلا لل  ققبلإح ةلثة.لل مالعق لا 
  مالعق لا لعق لم لع  نل طم لثةل س قعلحب   العب ة.لل

  مالعق لا لعق لأالاح   العبةلكقمةل ك الث  ق ثلاحنث    ل   قق  .ل
 اارل    ااةلثنثاا  ةلح اا ل ا  ماا لل مااالعااق لا لعااق لل ماا ل اسااةل احماب لاا تل م ناا ل

  لع ل  ا   ةلكال ا ل ا كس قنلإحةلا
  احمنق  ل    المالاحنمال عن قلث ح    ل مر ظ لاحم  

  منق  لا لم ع لكالا قل لط لحكالعقل
  احمنق  ل قط لاحنر ثلث حابثل   ب  لث حا حث

ل ث حمنق  ل س نظ لاحا بل  س  غقلاحط ع لل  غ بلاحغق قلل   ب لاحسب ع.
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 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 ات:فففففففففففففففففالتوصي
 اح  قجل الاح قث  .لاح  ك  لعبةلألم   .ٔ
 اح  ك  لعبةلمنق  لا لمالارالاح ظقل الاحققآال احك ا. .ٕ
االل مااا  لثك ااابلا مااا  لاثاااالاحقااا  لل عباااةل  اااةلاحا ااا صلك ااا بلمااا اقجلاحسااا حك الل .ٖ

  ك  بلما  حل اقلاحسن  ة.
لااقاءةلك اابلاثااالعطاا ءلل اح ااق إللل احعاا العثاا لاحقاا  قلل احغ احااالل اثااال  م اا لل مااال .ٗ

 إلل اح ماعااااقإلل ق حلاحمنااااا  ال احظااااارالل مااااالاحم ااااا   الاح  قساااااالاحماسااااق الاحاااااقا
  م  إللاح رحا.

ل
ل
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 منازل الطريق

 وأثرها على العبادة والسلوك
 

 أ.د. داود صالح عبدهللا

 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 واملزاجع املصادرثبت 
 القرلن الكري .بعد 
احمؤحااا :لأثااا لاحاااا اءلإسااام ع الثاااالعماااقلثاااالك  اااقلاحققعاااالاحث اااقإلل ااا لللاحث ا ااا ل اح    ااا  .ٔ

 . لٜٙٛٔل-لاللٚٓٗٔع  لاح عق:لللاح  عق:ل اقلاحاكقلللاهٗٚٚاح معقال احم   ة:ل
للث ق تلللل اقلاحك  بلاحنقثاههٙٔٛ:ل تللاح نق ا تللعبالثالم م لثالعبالاح ق   ا .ٕ

ل.:لاع حةلل  ق ث:لإثقال  لاعث  قإلطلالل٘ٓٗٔ
:ل تللاح اس قلاحكث قلأ لما    لاحغ بلل اقلاح  الم م لثالعمقلاح م ماالاحاقا إللاحعا  نا .ٖ

ل:لاع حة.لط للٕٓٓٓل-لالٕٔٗٔللث ق تلللل اقلاحك بلاحنبم  هلاٗٓٙ
للهلإٙ٘:ل تاح  م لاح    لاحما  قللم م لثالإسم ع الأث لعث ا لاحثا قإللاح ناال .ٗ

:لاح  ح ااا لل  ق اااث:ل .لم اااطاةلطل لٜٚٛٔل-لااااٚٓٗٔللث اااق تلل اقلاثاااالك  اااقللاح م مااا 
ل  بلاحثغ .

قالاحا ا اا للأثاا لعثاا لا لعاامالاحاا  الم ماا لثااالأثااالثكااقلثااالأ اا بلثااالساان لاح قعااالاح معاا .٘
 :لاح     .طلل ٖٜٚٔل-هلٖٜٖٔللث ق تللاثالل  لاح     لل اقلاحك بلاحنبم  

احمؤح :لم  لاح  الأث لط لقلم م لثال نقا بلاحا ق  آثا  لل احم ا  ة:لللاحق م الاحم  ط  .ٙ
ث عاااااقا :لم مااااا ل نااااا  للل  ق اااااث:لمك ااااابل  ق اااااثلاح اااااقاثل اااااالمؤسسااااا لاحقسااااا ح لللااااااهٚٔٛ

 .حث  ال–حبطث ع ل اح عقل اح     للث ق تللاح  عق:لمؤسس لاحقس ح للاحنقلُس سا
احكع  لعال ق  ثلاح    ال ع  الاعل   ال اال  ا نلاح    االلأثا لاحق سا لم ما  لثاالعماقل .ٚ

 ث ق تلل  ق ث:لعث لاحق اثلاحم  إل.للاح ماعقإللاحا اق مالل اقلإ   ءلاح قاثلاحنقثا
:ل تللالعاا ث لاحكاا  اا لثااالم ماا لثااالأثااالاع    ااثل اآل اا قللأثاا لثكااقلعثاا احم اا  ل اا .ٛ

ل:لاع حةلل  ق ث:لكم ال  س لاح  ت.طلاللٜٓٗٔللاحق  ضللللمك ث لاحقع هلاٖٕ٘
للهلآٜٚ:ل تللاحمطب لعبةلأث ابلاحمق  للم م لثالأثالاحا  لاحثنبالاح  ثبالأث لعث لا  .ٜ

ل لل  ق ث:لم م لثع قلاع حثا.ٜٔٛٔل–لأٓٗٔللث ق تللاحمك بلا سرما
ا لعمالاح  الم م لثالأثالثكاقلثاالأ ا بلثاالاحكب لاحط بللأث لعث  بلمالاح اثالاح  .ٓٔ

ل-هل٘ٓٗٔللث اق تلللل اقلاحك  بلاحنقثااهلالٔ٘ٚ:ل تسن لاح قعالاح معقالاثالاحق  لل
 :لاع حةلل  ق ث:لم م لعث لاحق مالع ض.طلل ٜ٘ٛٔ
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 صهيب داود صالح

 اإلسالمية مجلة العلوم

 ( 7( السنـة )   27  العـدد ) 

 احم اا  ة:لا لاح ااا إلل اارحلاحاا  الاب ااالثااالأ ثااعلثااالعثاا لاحاا ا الث ح   اا تللاحمؤحاا :  .ٔٔ
ث اق تللل–لاهللاحم قث:لأ م لاعق  ؤ طل  قكالم طاةللاح  عاق:ل اقلإ  ا ءلاح اقاثلٗٙٚ

 . ٕٓٓٓل-لإٓٗٔع  لاح عق:
  م لاحث  العال    الآإللاحقاقآاللاحمسامةل اسا قلاحطثاقإلللم ما لثاال ق اقلثاال   ا لثاال .ٕٔ

للا.٘ٓٗٔللث ق تلللل اقلاحاكقههٖٓٔ:ل تللا ح لاحطثقإللأث ل ناق
للهلاآٖٗ:ل تللا لاع اث   ااع ا  ءللأث ل نا  لأ ما لثاالعثا ل ح  ءل طثق ت ب  لاع .ٖٔ

ل:لاحقاثن .طلله٘ٓٗٔللث ق تلل اقلاحك  بلاحنقثا
لل    لاثال ث الث ق  بلاثالثبث اللم م لثال ث الثالأ م لأث ل    لاح م مالاحثس ا .ٗٔ

  ق اااااث:ل:لاح    ااااا للط للٖٜٜٔل–لااااااٗٔٗٔللث اااااق تللللمؤسسااااا لاحقسااااا ح هلااااااٖٗ٘:ل ت
لعن بلاعق ؤ ط.

لل اقلهلااإٔٙ: تللمسااب لثااالاح  اا جلأثاا لاح ساا الاحقعاا قإللاح  ساا ث قإللل اا   لمسااب  .٘ٔ
 احث لا.لث ق تلل  ق ث:لم م ل ؤا لعث للإ   ءلاح قاثلاحنقثا

ا لل اقلاثاالثالأثالثكقلأ  بلاح قعالأث لعثا لطق ثلاح  ق  ال ث بلاحسن    اللم م  .ٙٔ
ل:لاح     لل  ق ث:لعمقلثالم م  لأث لعمق.طلل ٜٜٗٔل-هٗٔٗٔللاح م  للاحق  

لللل اقل ا  قهلاأٔٚ:ل تللحس الاحنقبللم م لثالمكق لثالم ظ قلاع ق قالاحم قإل .ٚٔ
ل:لاع حة.طث ق تلل

للمك ثا لحث اا الههٕٔٚ:ل تللم ما لثااالأثاالثكاقلثاالعثاا احق  قلاحاقا إلللما ا قلاح ا  ح .ٛٔ
لق ث:لم م  لا طق.:لطثن ل    ةلل  طلل ٜٜ٘ٔل-هل٘ٔٗٔللث ق تلل  عق ا

ثاالأثاالثكاقلأ ا بلاح قعاااللما اقجلاحسا حك الثا الم ا  الإ ا عل نثا ل ا  ا عل سا ن اللم ما  .ٜٔ
:لاح    ااا للطلل ٖٜٚٔل-هٖٜٖٔللث اااق تللا لاثاااالاحقااا  لل اقلاحك ااا بلاحنقثااااأثااا لعثااا 

ل  ق ث:لم م ل  م لاحاقا.
أ اا بلاح قعااالأثاا لثااالأثااالثكااقللما اا حل اقلاحساان  ةل م عاا قل ال اا لاحنباا ل ا قا ةللم ماا  .ٕٓ

لث ق ت.لل اقلاحك بلاحنبم  لا لاثالاحق  لعث 
للث اق تلللل اقلاحك ابلاحنبم ا هلاأٛٗ:ل تللا لاع  ا قإللاح اق إلم   الاحس  ق اللعث  .ٕٔ

  .ٜٛٛٔل–لاٛٓٗٔ


