التأمالت :عمقها ،وأنىاعها
ما معنى التأمل؟ ٌتأمل إنسان شٌ ًباٌ ،عنى أنه ٌمعن النظر فٌهٌ ،دقق ٌفحصٌ ،حللهٌ ،رى ما
أعماقه.
التأمل إذن هو الدخول إلى العمق ،سواء فً عمل الفكر أو عمل الروح..
هو الوصول إلى لون من المعرفة ،فوق المعرفة العادٌة بكثٌر ،هً معرفة قد تكون فوق
غذاء ومتعة روحٌة...
الحس .هً معرفة جدٌدة علٌك ،مبهجة لروحك ،تجد فٌها
ً
أو التأمل هو تفت ّح العقل والقلب والروح إلستقبال معرفة من فوق!
والتأمل ٌناسبه السكون والهدوء ،والبعد عن الضوضاء التً تشغل الحواس ،وبالتالى تشغل
العقل وتبعده عن عمل الروح ..اذن فالتأمل ٌزداد عم ًقا ،كلما تحررت الحواس من الشغب
الخارجى ،وكلما تحرر العقل من سٌطرة فكره الخاص لكً ٌستقبل ما تعطٌه الروح .وٌساعد
على التأمل :الرغبة فً الفهم ،والسعى إلى العمق..

وللتأمل مجاالت عدٌدة ،نذكر من بٌنها:
التأمل فً الخلٌقة والطبٌعة ،والتأمل باألكثر فً السماء والمالبكة ،وفً الموت والدٌنونة وما
وأٌضا التأمل فً األحداث ،وفً سٌر األبرار ،وفً الفضٌلة عمو ًما ،وفً وصاٌا
بعدهما.
ً
هللا...
وهناك نوع آخر أسمى وأعمق ،هو التأمل فً صفات هللا الجمٌلة .ومنها التأمل فً المطلق،
فً الحق ،وفى الخٌر
على أن موضوعات التأمل هً أكثر من أن نحصٌها ،بحٌث ٌتأمل اإلنسان الروحى فً كل
ً
محاوال أن ٌستخرج منها روحٌات تفٌده...
شا ،حتى المادٌات،

على أن الخطوة األولى التً ٌقوم بها الذهن فً التأمل ،هً فتح الباب للروح...

وما المجهود الذي تقوم به أفكارنا وقلوبنا سوى طلب نرجو به من نعمة هللا أن تفتح عقولنا
لتستقبل ما ٌسكبه هللا فٌها...
ومن هنا تظهر أهمٌة إرتباط التأمل برفع القلب إلى هللا ،لكً ٌمأل عقولنا بالفهم الذي من
عنده ،وما أعمقه! وهكذا ٌصبح التأمل هبة من هللا ،تأخذ منه الروح ما ٌرٌد أن ٌعطٌه...
إن التفكٌر العقلى المحض ال ٌنتج ً
تأمال...
بل قد ٌنتج عل ًما أو فلسفة وما اشبه ..وهنا ٌبدو الفرق بٌن العالم والعابد ،بٌن الدارس
والمتأمل ،بٌن الباحث والمستِقبل من الروح!
إن التأمل لٌس هو مجرد فكر ،إنما هو خلط الفكر بالقلب ،وترك العقل كمجرد أداة من الروح.
ثم تبتهل الروح لتأخذ من هللا ما تعطٌه للعقل ...فال تقف ٌا أخى فً تأمالتك عند مستوى
العقل ...بل اطلب من هللا الذي عنده كنوز المعرفة ،لٌعطٌك الفهم العمٌق...

مصدرا للتأمل:
القراءة فً الكتب الدٌنٌة والروحٌة ،قد تكون
ً
كثٌرا وال ٌتأمل .أما القارئ الروحى فالقلٌل من القراءة ٌكون له نبع
القارئ السطحى ٌقرأ ً
تأمالت ال ٌنضب .إنه ال ٌركز على كثرة القراءة إنما على ما فٌها من تأمالت .وقد تستوقفه
سابحا فً تلك األعماق ...وٌفتح هللا قلبه ،فٌجد فً
عبارة واحدة ،فٌغوص فً أعمقها ،وٌظل
ً
تلك العبارة الواحدة ً
كنزا عظٌ ًما ،مهما اغترف منه ال ٌنتهى...
ً
مجاال لتفكٌرك
تأثٌرا ،فال تقف عند حد هذا التأثٌر .بل خذها
إن تركت القراءة فً نفسك
ً
منتظرا أن ٌمنحك هللا من خاللها شٌ ًبا...
وتأملك،
ً

ضا مجال واسع للتأمل
معامالت هللا مع الناس ،هً أٌ ً
لٌس فقط من جهة األبرار ،وسادتنا الرسل االطهار الذٌن أحبهم هللا وأحبوه ،وكانت له معهم
أٌضا معاملة هللا للخطاة الذٌن انتفعوا
عالقة وطٌدة ،واستخدمهم فً رساالت ...وإنما ً
ضا معاملته
من طول أناة هللا وغنى رحمته ،فتابوا وتغٌرت حٌاتهم إلى العكس تما ًما .وأٌ ً
وتقست قلوبهم...
تعالى للذٌن عاندوا
ّ
ح ًقا إن معامالت هللا تصلح للتأمل .وما أكثر الكتب التً نشرت عنها..

كثٌرا فً الكتب الروحٌة فالقراءة تشغلك بفكر روحى.
اقرأ اذن ً
ضا الكثٌر من المشاعر
فكرا من نوعه ،وٌلد أٌ ً
وٌظل هذا الفكر ٌتعمق فٌك .والفكر ٌلد ً
وطهرا...
والعواطف والتأمالت ،وٌمنح قلبك نقاو ًة
ً
ومتى قرأت ال تقف عند حدود القراءة والتأمل فً ما تقرأ ،بل اخلط ذلك بحٌاتك العملٌة،
منهجا تسٌر علٌه ،وٌدخل فً عالقتك باهلل والناس .كما أن التأمل فً ما تقرأ،
واستخرج منه
ً
ٌعودك العمق...
ٌفتح لك طاقات من نور ،تشرق على ذهنك ..والتأمل ّ
مصدر المقال :م وقع األنب ا تكال هٌمانو ت.

واعرف أن موهبة التأمل هً للكل :لألبرار كما هً للخطاة:
فالخطاة لهم قدرة عجٌبة على التأمل ،وإنما فً مجال الخطٌبة .فالذى ٌحب خطٌبة معٌنة ،ما
أسهل أن ٌسرح فٌها ،وٌتأملها بعمق ،وتملك على فكره وقلبه ومشاعره ،وٌؤلف حولها
صا ولو فً خٌاله
قص ً
والتأمل موهبة لألدباء والشعراء ومؤلفى الرواٌات والحكاٌات..
كذلك فإن الخطاة الذٌن لهم موهبة التأمل – اذا تابوا – ٌحولون موهبة تأملهم فً مجال
روحى ،كما فعل القدٌس اوغسطٌنوس فً كتابه (االعترافات) ،وفً كتابه (مدٌنة هللا) ،وفً
مؤلفات أخرى...

التأمل فً الطبٌعة:
لٌس مجرد التأمل فً مجال الطبٌعة ،إنما باألكثر فٌما تحمل من روحٌات ..كقول داود
النبى فً المزمور "السموات تحدّث بمجد هللا .والفلك ٌخبر بعمل ٌدٌه .وهكذا نتدرج من
الطبٌعة إلى عظمة خالقها ،كقول أحمد شوقى أمٌر الشعراء:
هذى الطبٌعة قف بنا ٌا ساري

حتى أرٌك بدٌع صنع الباري

ٌدرسون الفلك فً الكلٌات الالهوتٌه .ألن النظام الدقٌق العجٌب الذي فٌهٌ ،ثبت
لهذا كانوا ّ
وجود خالق كلى القدرة استطاع أن ٌوجده...

كثٌرا
إن التأمل فً السماء والسماوٌات ،الشك ٌرفع عقل اإلنسان وقلبه إلى فوق ،وٌسمو به ً
عن مستوى المادة والمادٌات...
وٌرتبط التأمل بالسماء تأمل آخر فً المالبكة وكل القوات السمابٌة...

وإن كان هذا التأمل أعمق منا ،فلنتأمل فً أرواح األبرار الذٌن انتقلوا إلى السماء ،وبخاصة
منهم اولبك الذٌن ٌرسلهم هللا فً خدمات على األرض ،ودرجات كل من هؤالء...
ثم ماذا عن األبدٌة ،والمجد العتٌد فً ملكوت هللا؟ ألٌست كل هذه موضوعات للتأمل؟ وإن كان
ذلك فوق مستوانا ،فلنهبط إلى األرض ونتأمل الخلٌقة المحٌطة بنا ،وقدرة هللا فً صنعها:
الزهور من حٌث جمالها ،وتعدد ألوانها ،وعطرها وتناسقها.
هذه التً لم ٌكن سلٌمان فً كل مجده ٌلبس كواحدة منها .ولو تأملنا الفارق العظٌم بٌن
الزهور الطبٌعٌة وغٌرها من الزهور الصناعٌة التً مهما إفتنّ اإلنسان فً صنعها تبقى بال
حٌاة ،بال رابحة بال نمو .هنا عظمة الخالق سبحانه!
نفس الوضع اذا تأملنا فً طٌور السماء ،فً تعدد أنواعها وأشكالها ،ونغمات أصواتها،
وطباعها ورحالتها وقناعتهاٌ ،زٌد صورة هللا من عظمة هللا فً خلقه...
صدقونى حتى حشرات بسٌطة كالنملة أو النحلة ٌمكن أن تكون مجا ًال للتأمل:
ح ًقا ،إننى فً حٌاتى كلها لم أرى نملة واحدة واقفة بال عمل! إنها دابمة الحركة ،دابمة
العمل ،ال تهدأ .كما أن جماعات النمل درس عجٌب فً التعاون والنظام ،وفً حمل أشٌاء فً
عشرات حجمها ،وهى تسٌر فً طابور طوٌل متجهه نحو هدف ثابت ،وباتصاالت بعضها
بالبعض!
أٌضا ،التً قال فٌها أمٌر الشعراء أحمد شوقى:
النحلة ً
مؤمر ْة
مملكة مد َّبرة بامرأة
ّ
تحمل فً العمال والصناع عبا السٌطر ْة
أعجب لعمال ٌولون علٌهم قٌصر ْة
ْ

إن النظام المذهل الذي تعٌشه مملكة النحل هو مجال لتأمل عمٌق ...كٌف خلق هللا النحل بهذه
األمكانٌات والقدرات؟! وكٌف تستطٌع أن تجمع الرحٌق وتصنعه شهدً ا؟! وكٌف تصنع خالٌاها
بهندسة متقنة عجٌبة؟! وكٌف تصنع غذاء الملكات؟! ما أعجبها! وما أعجب خالقها!
ً
مجاال للتأمل .وٌمكن أن ٌستخرج من المادٌات
إن اإلنسان الروحى ٌستطٌع أن ٌتأخذ كل شًء
ما تحمله من دروس روحٌة.
إن جسم اإلنسان – وهو مادة – إال أنه مجال واسع للتأمل
ٌكفى أن تتأمل كل عضو فٌه ،وعلم وظابف األعضاء :المخ ً
مثال وما فٌه من مراكز عجٌبة،
للنظر والسمع والحركة والكالم .بحٌث اذا لم ٌصل الدم إلى مركز منهاٌ ،بطل عمله وٌصٌر
صاحبه معو ًقا!...
كذلك القلب – وهو كقبضة الٌد – ولكنه جهاز دقٌق جدً ا ،تتوقف علٌه حٌاة اإلنسان ،كما
ضا ،وٌعوز ًنا الوقت إن تحدثنا عن كل أجهزة الجسم البشرى ،وكٌف تعمل متناسقة فً
المخ أٌ ً
اتزان عجٌب .وبعض هذه األجهزة اذا تلف ،ال ٌقدر كل التقدم العلمى على إرجاعه إلى وضعه
ً
ٌدرسون علم
الطبٌعى ...الٌس هذه
إعجازا ٌدل على قدرة هللا فً خلقه؟! لذلك كانوا قدٌ ًما ّ
الطب ،ألنه ٌع ّمق اإلٌمان بقدرة الخالق...
وإن كانت قدرات الجسد هكذا ،فكم باألكثر قدرات الروح!!

التأمل فً األحداث...
عابرا ،دون وقفات من التأمل فً ٌد هللا
مرورا
لٌس من صالحنا أن تمر علٌنا أحداث التارٌخ
ً
ً
فً التارٌخ...
ضا عبر لمن ٌعتبر؟!
هل التارٌخ مجرد علم وأحداث ،أم فٌه أٌ ً
أٌضا عمل الهى ٌحتاج إلى تأمل .إننا ال ٌمكن أن ننكر ٌد هللا فً التارٌخ!!
وفٌه ً
هل نستطٌع ً
غٌرت مصٌر روسٌا واألتحاد السوفتى
مثال أن ننكر ٌد هللا فً األحداث التً ّ
وقضت على إلحاد استمر أكثر من سبعٌن عا ًما ،وانتهى بسرعة عجٌبة غٌر متوقعة ،مما ٌدل
على تدخل ٌد هللا فٌه؟!

ح ًقا إن فصل التارٌخ عن هللا وتدخله ،هو عمل غٌر روحى...

أٌضا موضوعات أخرى للتأمل:
هناك ً
كالتأمل فً الصالة وكلماتها .لقد قٌل عن الروحٌٌن أنهم "من حالوة الكلمة فً أفواههم ،ما
كانوا ٌستطٌعون بسهولة إلى كلمة أخرى من عبارات الصالة" .أما الذٌن ٌتلون عبارات
الصالة بسرعة وسطحٌة ،فإنهم ال ٌستفٌدون روح ًٌا...
أٌضا فً الموت والدٌنونة ونهاٌة العالم تهب المصلى مشاعر من وجوب السهر
كذلك التأمل ً
الروحى واإلستعداد
وأٌضا التأمل فً أحدى الفضابل وعمقها وطرق التعبٌر عنها ..والتأمل فً صفات هللا
ً
غذاء شه ًٌا
الجمٌلة ،وٌده القوٌة ..والتأمل فً سٌر األبرار والشهداء ...نرى فً كل ذلك
ً
للنفس.

