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اإلهداء

أهدي هذا العمل إلى من أخذ من وقته وراحته ليكون
عونا لي في كتابة هذا البحث وفهرسته:
زوجي العزيز

فجزاه اهلل عني خير الجزاء.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي خلقنا ،ومن علينا بنعمه الظاهرة والباطنة ،وأمهلنا فلم يأخذنا بذنوبنا وتقصرينا،
وسرت عيوبنا عن خلقه ،لنرجع إىل صراطه املستقيم بالتوبة واإلنابه فله احلمد ،وله الشكر .مث
الصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد  وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
خلقنا اهلل عز وجل ألجل عبادته ،وفرض علينا عبادات متنوعة ،سواء كانت بالقلب ،أو
اللسان ،أو اجلوارح ،ومن هذه العبادات عبادة التفكر-العبادة الصامتة -هي عبادة قلبية،
عقلية ،وجدانية ،ال حيتاج اإلنسان فيها أن حيرك ساكنا ،وال أن ينطق ببنت شفة؛ ومع سهولة
هذه العبادة إال أن مثارها فيها من اخلري ما اهلل به عليم ،ولكن مع ملهيات الدنيا وصخبها،
وختطفها اإلنسان من كل جانب؛ مل يعطي السائر إىل اهلل هذه العباده حقها الواجب هلا ،فقل
املتعبدين إىل اهلل هبا أو أهنا حصرت آفاقها الواسعة يف طرائق ضيقة؛ فكان اختياري هلذا
املوضوع إلبراز أمهية عبادة التفكر ،ومنزلتها من الدين ،وضرورة تأصيلها يف النفس اإلنسانية
من الصغر حىت تسمو داخل اإلنسان ،وتؤيت أكلها املثمرة الطيبة ،وتقويه على جماهبة طاحونة
احلياة حىت يلقى العبد ربه  .من خالل حبثي القصري الذي قسمته إىل:
األهداء.
املقدمة.
التمهيد.
املبحث األول :التفكر يف القرآن.
املبحث الثاين :حال النيب والسلف الصاحل مع عبادة التفكر.
املبحث الثالث :أنواع التفكر .
املبجث الرابع :موانع التفكر وطرق عالجها.
املبحث اخلامس :ميادين التفكر .
املبحث السادس :مثرات التفكر.
املبحث السابع  :تأصيل عبادة التفكر وتعزيزها يف الفرد والصغار واجملتمع.
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اخلامتة.
الفهارس.
أشكر اهلل عز وجل أن بلغين التمام يف إعداد هذا البحث ،وأساله اإلخالص فيه ،وأن ينفع به
أمة اإلسالم واملسلمني ،ومن مث أشكر مشرفيت األستاذة :عبري الشربمي وكذلك أشكر
االستاذة :رشا البليهد ملا قدمتاه من إرشاد وتوجيه ،واحلمد هلل رب العاملني.
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التفكر في اللغة:
التفكر :التأمل ،والنظر ،وهو تفعل مشتق من الفكر.
معتربا.
ومادة (ف ك ر) تدل على تردد القلب يف الشيء ،يقال :تفكر إذ أراد قلبه ً
و(فكر) مصدره :التفكري؛ فيكون (التفكر) اسم مصدر.
وتفكر يف الشيء مبعين تأمله قال تعايل انه (فكر وقدر) .
والتفكري هو عملية إعمال العقل يف املعلوم للوصول إىل معرفة اجملهول.
التفكر في االصطالح:

هو تصرف القلب بالنظر يف الدالئل.
وقيل هو :تصرف القلب يف طلب معاين األشياء.
()1
وقال الطاهر ابن عاشور-رمحه اهلل(:-التفكر :جوالن العقل يف طريق استفادة علم صحيح).
وقد ذكر الشيخ صاحل بن محيد -امام وخطيب املسجد احلرام( :-التفكر يف معناه الشرعي :هو
إعمال العقـل يف أسرار اآليات الشرعية ،والكونية ،عن طريق التأمل ،والتدبر ،واملالحظة على
وجه الكمال ،واجلمال ،ومشاهدة الدقة ،وحسن التنظيم ،والسنن الكونية ،والتماس احلكمة،
()2
والعربة من وراء ذلك).
وقال االمام أبو حامد الغزايل :التفكر إحضار معرفتني يف القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة
يسمى تفكرا ،واعتبارا ،وتذكرا ،ونظرا ،وتأمال ،وتدبرا؛ أما التدبر والتأمل والتفكر فعبارات
مرتادفة على معىن واحد ليس حتتها معان خمتلفة ،وأما اسم التذكر واالعتبار والنظر فهي خمتلفة
()3
املعاين وإن كان أصل املسمى واحد.
وقد ذكر الدكتور فتحي مكاوي( :التفكر بالتشدشد ال يعين جمرد ورود اخلاطر يف الذهن
بالصورة العادية ،وإمنا يعين الوعي ،واملتابعة ،واملعاودة) .

( )1أعمال القلوب ،التفكر ،حممد املنجد ،ص. 7
( )2أولو األلباب،حبيب زين العابدين ،ص. 7
( )3انظر :إحياء علوم الدين،ج،5ص.28،28
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يقول الطاهر بن عاشور( :التفكر تكلف الفكرة ،وهو معاجلة الفكر ومعاودة التدبر يف داللة
)(1
األدلة على احلقائق).
إن القرآن الكرمي دعا املسلم إىل استخدام عقله ،واعتماد التفكر والنظر يف الكون ،منطلقا من
كلمة (آية) ،حيث وردت بصيغة املفرد ،واجلمع يف أكثر من  032موضع ،مما يدل على عظم
أمهيتها يف الدين.
آية في اللغة :هي العالمة والبينة.

آية في االصطالح القرآني :هي اجلملة القرآنية املعلمة يف املصحف بأرقام.
وتأيت مبعىن املعجزة ،والعربة ،كالعربة مبا حدث لألمم السابقة.
وتأيت مبعىن املخلوقات ،والظواهر ،والسنن الكونية (آيات).
وقد قسم الدكتور حممد راتب النابلسي اآليات اليت تقود إىل معرفة اهلل إىل:
آيات كونية( :ما خلقه اهلل) وموقف االنسان منها التفكر.
آيات تكوينية(:أفعاله سبحانه وتعاىل) وموقف االنسان منها النظر ،واالتعاظ.
()2
آيات قرآنية (:كالمه  )وموقف اإلنسان منها التدبر.
وألن عبادة التفكر عبادة قوامها إعمال أدوات التفكر اليت منها العقل ،فهو أحد أهم أدوات
التفكر ألن وظيفته هي التأمل ،والتدبر ،والتفكري ،فإذا تعطلت هذه القوة بطل عمل
العقل،وعطل عن أهم وظائفه ،وألن اإلسالم أراد للعقل أن ينهض من عقاله ،ويفيق من ُسباته
دعاه إىل النظر والتفكر ،وعد ذلك من جوهر العبادة ،فقال اهلل:
ُوا َما َذا فِي ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
ض َو َما تُ أغنِي أ ٓ
﴿قُ ِل ٱنظُر ْ
ٱۡل َٰيَ ُ
ت َوٱلنُّ ُذ ُر عَن قَ أوم ََّّل يُ أؤ ِمنُونَ
ت َوٱۡلَ أر ِۚ ِ
[﴾١٠١يونس]101:
وا ِ َّّلِلِ َم أثن ََٰى َوفُ َٰ َرد ََٰى ثُ َّم تَتَفَ َّكر ِۚ ْ
وقال۞﴿ :قُ أل إِنَّ َمآ أَ ِعظُ ُكم بِ َٰ َو ِحد ٍَۖة أَن تَقُو ُم ْ
احبِ ُكم ِّمن ِجنَّ ِۚة إِ أن
ُوا َما بِ َ
ص ِ
هُ َو إِ ََّّل نَ ِذير لَّ ُكم بَ أينَ يَد أَي َع َذاب َش ِديد [﴾٦٤سبأ]44:

( )1البناء الفكري،مفهومه،ومستوياته ،وخرائطه،ص.88
( )2انظر:مرجع سابق ،حبيب زين العابدين ،ص.82،88/4 :
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والذين جيحدون نعمة العقل ،وال يستعملونه فيما خلق من أجله ،ويغفلون عن آيات اهلل ،هم
موضع ازدراء ،وحتقري ،واهلل يعتب عليهم فيقولَ ﴿ :و َكأَيِّن ِّم أن َءايَة فِي ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
ض
ت َوٱۡلَ أر ِ
يَ ُمرُّ ونَ َعلَ أيهَا َوهُمأ ع أَنهَا ُم أع ِرضُونَ [﴾١٠١يوسف]101:
وتعطيل العقل عن وظيفته يهبط باإلنسان إىل مستوى أقل من مستوى احليوان  ،وهو الذي
حال بني األقدمني وبني النفوذ إيل احلقائق يف اآلفاق ويف األنفس يقول اهلل :
أ
أ
صرُونَ بِهَا َولَهُمأ
نس لَهُمأ قُلُوب ََّّل يَ أفقَهُونَ بِهَا َولَهُمأ أَ أعيُن ََّّل ي أُب ِ
﴿ َولَقَ أد َذ َرأنَا لِ َجهَنَّ َم َكثِيرا ِّمنَ ٱل ِجنِّ َوٱ أ ِۡل ٍۖ ِ

ِۚ ٓ
ض ِۚلُّ أُوْ َٰلَٓئِكَ هُ ُم أٱل َٰ َغفِلُونَ [﴾١٧١األعراف]171:
َءا َذان ََّّل يَ أس َمعُونَ بِهَآ أُوْ َٰلَئِكَ َك أٱۡلَ أن َٰ َع ِم بَ أل هُمأ أَ َ
يقول ابن القيم رمحه اهلل موضحا ما للعقل من منزله(:قال بعض العقالء :ملا وجدت أنواع
الذخائر منصوبة عرضا للتلف ،ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا هلا انصرفت من مجعها اىل ما
()1
ال ينازع فيه ذو احلجا(العقل) فإنه أنفع الذخائر ،وأفضل املكاسب وأربح املتاجر).

وجند يف القرآن النزعة العقلية واضحة فيه متام الوضوح ،وذلك أن اآليات اليت تدعو اإلنسان
إىل التأمل ،والتفكر ،والتدبر ،فيها دعوة صرحية إلعمال العقل فيما خلق اهلل للوصول من
خالل ذلك إىل معرفة اخلالق ،وقد وردت ألفاظ للعقل ،ومرتادفاته ،ومشتقاته ما يقرب من 33
ب تَت َّ ِخ ُذونَ ِم أنهُ َس َكرا َو ِر أزقًا َح َسنً ِۚا
يل َو أٱۡلَ أع َٰنَ ِ
مرة يف كتاب اهلل كما يف قوله تعايلَ ﴿:و ِمن ثَ َم َٰ َر ِ
ت ٱلنَّ ِخ ِ
إِ َّن فِي َٰ َذلِكَ َ ٓۡليَة لِّقَ أوم يَ أعقِلُونَ [ ﴾٤٧النحل ]77:فثمرات النخيل وهي مرئية بالعني ،متذوقة
باللسان ،ولكنها موضع للتدبر من حيث كوهنا دليال عقلي.
و العقل ال يعمل وحده يف هذه العبادة بل يشرتك معه السمع ،والبصر ،والقلب قال تعاىل:
أ
﴿أَفَلَمأ يَ ِسير ْ
ص ُر
ض فَتَ ُكونَ لَهُمأ قُلُوب يَ أعقِلُونَ بِهَآ أَ أو َءا َذان يَ أس َمعُونَ بِهَ ٍۖا فَإِنَّهَا ََّل ت أَع َمى أٱۡلَ أب َٰ َ
ُوا فِي ٱۡلَ أر ِ
َٰ
أ
ور [ ﴾٦٤الحج] 64:
َولَ ِكن ت أَع َمى ٱلقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّ ُد ِ

يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي يف تفسري هذه اآلية :أي أفلم يسريوا يف األرض بقلوهبم،
وأبداهنم فتكون هلم قلوب يعقلون هبا آيات اهلل ويتأملون هبا ،وآذان يسمعون هبا أخبار األمم
السابقة وأنباء القرون املعذبني ،وإال فمجرد نظر العني ،ومساع اإلذن ،وسري البدن اخلايل من
التفكر واالعتبار غري مفيد ،وال موصل إىل املطلوب.وهلذا فإن اسم (عقل) مل يرد يف القرآن وال
مرة! إمنا ورد يف التفسري أن لفظ (القلب) يف بعض املواضع يف القرآن يعين العقل باملعىن القرآين
( )1الفوائد ،ابن القيم اجلوزية ،ص.858
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تعاىل﴿:إِ َّن فِي َٰ َذلِكَ لَ ِذ أك َر َٰى لِ َمن َكانَ لَ ۥهُ قَ ألبٌ أَ أو أَ ألقَى ٱلسَّمأ َع َوهُ َو َش ِهيد

للكلمة كما يف قوله
[﴾٧٧ق]77:
وفسر ابن عباس القلب هنا بالعقل؛ وذلك ألن العقل قوة من قوى القلب وخادم من
()1
خدامه.
()2
وقال ابن جماهد:يراد بذلك العقل.
ص َر َو أٱۡلَ أفِ َد ِۚةَ قَلِيا َّما ت أَش ُكرُونَ [ ﴾٧٧املؤمنون]77:
قال تعاىلَ ﴿:وهُ َو ٱلَّ ِذ ٓ
ي أَن َشأ َ لَ ُك ُم ٱلسَّمأ َع َو أٱۡلَ أب َٰ َ
فاألفئدة أتت هنا مبعىن العقول اليت تدركون هبا األشياء ،ومتيزون هبا.
التفكر عبادة أويل األلباب ،وأصحاب النهى والعقول،هلا أدواهتا من قلب ،وعقل ،ومسع،
وبصر ،وفؤاد؛ لذلك ينبغي لإلنسان أن يوقظ هذه األدوات يف كل أحواله ليصل إىل مثارها
العظيمة .

( )1انظر:العقل وفهم القرآن ،احلارث احملاسيب ،ص 281_221و إسالمنا ،السيد سابق ،ص. 21_27
وتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.527:
( )2تفسري القرآن العظيم آية  37سورة ق.
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التفكر في القرآن
أوجب اهلل التفكر على املؤمنني سواء كان هذا التفكر يف كتاب اهلل املنظور ،أو يف كتابة
املقروء )1(.وقد كان السلف الصاحل -رمحهم اهلل -يقولون (:إن هلل يف الكون كتابني مسطور،
ومنظور ،أما املسطور؛ فهو كتاب اهلل  القرآن وأما املنظور؛ فهو كتاب اهلل  املفتوح
()2
الكون ،فالقرآن كالم اخلبري ،والكون صنع اخلبري وال خيالف كالم اخلبري صنعه).
كتاب اهلل المنظور :هو مفعوالته ، فهذه هي آياته املشهودة املسموعة املعقولة.
أ
ق ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
ض َو أ
ار َو أٱلفُ أل ِك ٱلَّتِي ت أَج ِري فِي أٱلبَ أح ِر بِ َما
ٱختِ َٰلَ ِ
قال تعاىل﴿ :إِ َّن فِي خَ ل ِ
ف ٱلَّ أي ِل َوٱلنَّهَ ِ
ت َوٱۡلَ أر ِ
اس َو َمآ أَنزَ َل َّ
ض بَ أع َد َم أوتِهَا َوبَ َّ
ث فِيهَا ِمن ُكلِّ َد ٓابَّة
ٱّلِلُ ِمنَ ٱل َّس َمآ ِء ِمن َّمآء فَأ َ أحيَا بِ ِه أٱۡلَ أر َ
يَنفَ ُع ٱلنَّ َ
يف ٱلرِّ َٰيَح َوٱلس ََّحا ِ أ
أ
َوت أ
ض َ ٓۡل َٰيَت لِّقَ أوم يَ أعقِلُونَ [ ﴾١٤٦البقرة]144:
َص ِر ِ
ب ٱل ُم َس َّخ ِر بَ أينَ ٱل َّس َمآ ِء َوٱۡلَ أر ِ
ِ

وهو كثري يف القرآن الكرمي ،فإن هذه املفعوالت دالة على األفعال ،واألفعال دالة على الصفات
من قدرة ،ومشيئة ،وعلم ،وإرادة....وغريها ،كما إنه ينبغي أن ننظر ،ونتفكر ما يف هذه
األفعال من مصاحل ،وحكم ،وغايات دالة على حكمة اهلل  وما فيها من ظهور آثار النعمة
()3
والرمحة خبلقه.
يقول الشيخ الغزايل -رمحه اهلل( :-وداللة الكون الصامتة تقارهنا داللة القرآن الناطقة ،وأهنما
()4
يتبادالن املوقف يف تعريف الناس برهبم ،واقتيادهم إليه).
أما كتاب اهلل المقروء :وهو كتابه املسطور؛ فينبغي على املسلم التفكر يف آيات اهلل املتلوه
قال

تعاىلَ ﴿:و َمآ

ت َو ُّ
ٱلزب ِۗ ُِر
٦٧بِ أٱلبَيِّ َٰنَ ِ

أَ أر َس ألنَا ِمن قَ أبلِكَ إِ ََّّل ِر َجاَّل نُّو ِح ٓي إِلَ أي ِهمأٍۖ فَ أسَلُ ٓو ْا أَ أه َل ٱل ِّذ أك ِر إِن ُكنتُمأ ََّل ت أَعلَ ُمونَ
أ
اس َما نُ ِّز َل إِلَ أي ِهمأ َولَ َعلَّهُمأ يَتَفَ َّكرُونَ [﴾٦٦النحل:
َوأَنزَ لنَآ إِلَ أيكَ ٱل ِّذ أك َر لِتُبَيِّنَ لِلنَّ ِ

 ]47،44فدلت اآلية على أن إنزال الذكر(القرآن) إمنا كان ألجل أن يتفكر الناس فيه،
ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نـُنزَل إِلَْي ِه ْم ﴾ شامل لتبيني
قال الشيخ السعدي -رمحه اهلل :-قوله تعاىل ﴿(:لتُبَـ ن َ
( )1مرجع سابق،حممد املنجد،ص.8/3:
( )2زاد الواعظني،رمضان مخيس وآخرون،ص.30
()3انظر :مرجع سابق،ابن القيم اجلوزية ،ص.30_32/7:
()4زاد الواعظني،عبد اخلالق شريف وآخرون ،ص.33
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ألفاظه ،وتبيني معانيهَ ﴿،ولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن ﴾ فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه حبسب
()1
استعدادهم ،وإقباهلم عليه).
أ
ق ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
ض َو أ
ار
ٱختِ َٰلَ ِ
وأثين اهلل  على عباده املتفكرين فقال ﴿:إِ َّن فِي خَ ل ِ
ف ٱلَّ أي ِل َوٱلنَّهَ ِ
ت َوٱۡلَ أر ِ
أ
َٓ
ب  ١١٠ٱلَّ ِذينَ يَ أذ ُكرُونَ َّ
ت
ق ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ
ۡل َٰيَت ِّۡلُوْ لِي أٱۡلَ أل َٰبَ ِ
ٱّلِلَ قِ َٰيَما َوقُعُودا َو َعلَ َٰى ُجنُوبِ ِهمأ َويَتَفَ َّكرُونَ فِي خَ ل ِ
أ
ار [﴾١١١آل عمران]111،110:
ض َربَّنَا َما خَ لَ أقتَ َٰهَ َذا َٰبَ ِطا س أُب َٰ َحنَكَ فَقِنَا َع َذ َ
اب ٱلنَّ ِ
َوٱۡلَ أر ِ

ويف احلديث عن عطاء قال :دخلت أنا وعبيد بن عمري على عائشة ،قال ابن عمري:
أخربينا بأعجب شيء رأيتِه من ِ
فسكتت ،مث قالت  :ملا كان ليلة من الليايل
رسول اهلل قال:
ْ
يسرك .
أتعبد الليلةَ لريب  ،فقلت  :واهلل إين
ُّ
ك وأحب ما ُّ
قال  :يا عائشة  ،ذريين ُ
ألحب قربَ َ
بل ِح ْجَرهُ .قالت  :مث بكى فلم
فتطهر ،مث قام يصلي قالت  :فلم يزل يبكي حىت َّ
قالت  :فقام َ
بالل يؤذنه
بل األرض ،فجاء ٌ
بل حليتَه .قالت  :مث بكى فلم يزل يبكي حىت َّ
يزل يبكي  ،حىت َّ
رسول اهلل تبكي  ،وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبِك وما
بالصالة  ،فلما رآه يبكي قال  :يا َ
ويل ملن قرأها ومل
تأخر؟ قال (( :أفال أكون عبداً شكوراً ؟ لقد أن ِزلَ ْ
ت َّ
علي الليلةَ آيةٌ ( آيات ) ٌ
أ
ق ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
ض َو أ
ب
ار َۡلٓ َٰيَت ِّۡلُوْ لِي أٱۡلَ أل َٰبَ ِ
ٱختِ َٰلَ ِ
يتفكر فيها مث قرأ﴿إِ َّن فِي خَل ِ
ف ٱلَّ أي ِل َوٱلنَّهَ ِ
ت َوٱۡلَ أر ِ
()2
[﴾١١٠آل عمران)) ]110:
وهذه األدلة ،والكثري غريها تدل على وجوب التفكر يف آيات القرآن الكرمي ،وتدبر معانيه ،إذ
ليس من امليسور فهم أسراره ،وإدراك معانيه إال بعد إعمال الفكر ،وإمعان النظر فقراءة آية
بتفكر ،وتدبر ،وفهم خري من ختمة بغري فهم وتدبر؛ فإن حتت كل كلمة أسرار ال تنحصر ،وال
()3
يتوقف عليها إال بدقيق فكر عن صفاء قلب .
وألن اهلل عز وجل جعل يف كل انسانقوتان:األوىل :قوة التفكري ،الثانية:قوة العاطفة والوجدان.
فاألوىل تغوص باحثة عن احلقائق واملعاين الباطنة ،والثانية تطفو تبحث عن اجلمال الظاهر يف
القشرة البادية ،والنفس اإلنسانية سجال بني ذلك إما تغوص مع تلك ،أو تطفو مع هذه.
لذلك نوع هلل  يف كتابه يف األساليب حىت يشبع كال القوتني ،وأحيانا جتمع اآلية الواحدة
قوة احلقيقة الربهانية إلعمال الفكر،وقوة املتعة الوجدانية حىت يشبع متذوقي القشرة السطحية
( )1مرجع سابق ،عبد الرمحن السعدي،ص.421/7:

( )2صحيح ابن حبان ،خالصة حكم احملدث :أخرجه يف صحيحه ،الرقم. 620:

()3انظر :مرجع سابق،السيد سابق ،ص 03/7:و مرجع سابق ،حممد املنجد ،ص.32_8/3:
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فيصل القلب إىل نصيبه من التشويق والرتهيب والرتقيق والتحذير والتنفري بأي الطريقني
أراد)1(.من هذه األساليب:
ضرب االمثال لتقريب املراد للعقل وتصويره يف صورة احملسوس حبيث تكون نسبيته للعقل كنسبة
ب َّ
احملسوس للحس )2( .مثال لذلك قوله تعاىل﴿ :
ٱّلِلُ َمثَ ًا ع أَبدا َّممأ لُوكا ََّّل يَ أق ِد ُر َعلَىَٰ
۞ض َر َ
َ

َش أيء َو َمن ر أ
ق ِم أنهُ ِسرا َو َج أهر ًٍۖا ه أَل يَ أستَ ُو ِۚۥنَ أٱل َحمأ ُد ِ َّ ِۚ
َّزَق َٰنَهُ ِمنَّا ِر أزقًا َح َسنا فَه َُو يُنفِ ُ
ّلِلِ بَ أل أَ أكثَ ُرهُمأ ََّل
ب َّ
ٱّلِلُ َمثَا َّر ُجلَ أي ِن أَ َح ُدهُ َمآ أَ أب َك ُم ََّل يَ أق ِد ُر َعلَ َٰى َش أيء َوهُ َو َكلٌّ َعلَ َٰى َم أولَ َٰىهُ أَ أينَ َما ي َُوجِّ ههُّ
ض َر َ
يَ أعلَ ُمونَ َ ٧١و َ
ص َٰ َرط ُّم أستَقِيم [﴾٧٤النحل]71،74:
ت بِخ أَير ه أَل يَ أستَ ِوي هُ َو َو َمن يَ أأ ُم ُر بِ أٱل َع أد ِل َوهُ َو َعلَ َٰى ِ
ََّل يَ أأ ِ

فاملثل األول مأخوذ من واقع املشركني ،فقد كان هلم عبيد مملوكون ،ال ميكلون شيئاً وال يقدرون
على شيء .وهم ال يسوون بني العبد اململوك العاجز والسيد املالك املتصرف .فكيف يسوون
بني سيد العباد ومالكهم وبني أحد أو شيء مما خلق!
واملثل الثاين يصور الرجل األبكم الضعيف الذي ال يعود خبري والرجل القوي املتكلم اآلمر
بالعدل ،وال يسوي عاقل بني هذا وذاك .فكيف متكن التسوية بني صنم أو حجر ،وبني اهلل
()3
سبحانه!
وتارة بالتصوير فيسري القارئ مع اآليات كأهنا تصور له ما حيدث كأنه يراه رأي العني كما يف
سورة الواقعة ،وهي تصف ما حيدث يوم القيامة من رجة األرض ،وكيف تنسف اجلبال فتكون
كذرات الرتاب ،مث ينقسم الناس إىل أقسام ثالث فهو يقرأ اآليات كأمنا يرى كل قسم بأم
عينه،وما أعد اهلل له من جزاء يف تفصيل حتار معه العقول واأللباب ،إىل إن يصل ايل هناية
السورة وهي تصور له مشهد توديع اإلنسان للحياة لتخاطب يف النفوس كوامنها ،وحترك اإلميان
()4
داخلها،فتصور االصناف الثالثة من جديد؛ليتفكر من أي صنف يريد أن يكون حاله.
وال يلزم أن يكون تصوير املعاين يف سورة أو آية ،بل قد يكون يف كلمة واحدة مثال
لذلك:كلمة (كبكبوا) يف قوله تعاىل﴿ :فَ ُك أب ِكب ُْوا فِيهَا هُمأ َو أٱلغَا ُوۥنَ [﴾١٦الشعراء]14:
فكأن القارئ وهو يقرأها يسمع جرس اللفظ ،وصوت تدافعهم ،وتكفئهم ،وتساقطهم ،بال

()1انظر :خصائص القرآن ،فهد الرومي،ص.87:
( )2مرجع سابق،عبد الرمحن السعدي،ص.82/7:
( )3ظالل القرآن،سيد قطب ،ج ،4 :ص.8228،8224 :
( )4انظر :زاد الواعظني ،عبد الرمحن يوسف،ص.58-51:
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عناية وال نظام ،فهو لفظ صور لنا املعىن ،ليعطي املتفكر فيه عظة وعربة هلذه احلال.
أسلوب آخر وهو ذكر القصص ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َمآ أَ أر َس ألنَا ِمن قَ أبلِكَ إِ ََّّل ِر َجاَّل نُّو ِح ٓي إِلَ أي ِهم ِّم أن

أَ أه ِل أٱلقُ َر َِٰۗ ٓ
أ
ُوا َك أيفَ َكانَ َٰ َعقِبَةُ ٱلَّ ِذينَ ِمن قَ أبلِ ِهمأِۗ َولَدَا ُر أ ٓ
ض فَيَنظُر ْ
ى أَفَلَمأ يَ ِسير ْ
ٱۡل ِخ َر ِة خَ أير لِّلَّ ِذينَ
ُوا فِي ٱۡلَ أر ِ
ٱتَّقَ أو ِۚ ْا أَفَ َا ت أَعقِلُونَ [﴾١٠١يوسف]101:

يقول الشيخ سيد قطب رمحه اهلل(:إن النظر يف آثار الغابرين يهز القلوب حىت قلوب املتجربين،
وحلظات االسرتجاع اخليايل حلركاهتم ،وسكناهتم ،وخلجاهتم؛ وتصورهم أحياء يروحون يف هذه

األمكنة وجييئون ،مث إذا هم ساكنون ،ال حس وال حركة ،آثارهم خاوية ،طواهم الفناء وانطوت
معهم مشاعرهم وعواملهم ،ودنياهم املاثلة للعيان .إن هذه التأمالت لتهز القلب البشري هزاً
)(2
مهما يكن غافالً قاسياً .
ِ
أصحاب
والنيب  قدوتنا يف ذلك فقد أمر الصحابة رضوان اهلل عليهم عند دخوهلم على
ِ ِ
ِ
باكني فال
باكني ،فإن مل تكونوا َ
دخلوا على هؤالء القوم إال أن تكونوا َ
احلج ِر فقال (( :ال تَ ُ
ِ
احلديث :الت ُّ
َّفك ُر يف أحو ِال َمن أهلَ َكهم
مثل ما أصاهبم))) .(3يف
تَ ُ
دخلوا عليهم  ،أن يُصيبَكم ُ
ِ
اهلل تعاىل ،واحل َذر ممَّا وقَعوا فيه؛ واحلذر ِمن الغَ ِ
اآليات؛ َّ
حل
فلة عن تدبُِّر
ألن َمن رأَى ما َّ
ُ
ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لول العقوبة به؛ َّ
ت
عترب هبم؛ فإنَّه ُخي َشى ُح ُ
فإهنا َّإمنا حلَّ ْ
بالعُصاة ومل ْ
يتنبه بذلك من َغفلته ،ويَ ْ
بالعصاةِ لغفلتِهم عن التدبُِّرِ ،
وإمهاهلم اليقظةَ و ُّ
التذكر؛ فيكون الدخول يف مساكنهم عربة وعظة
َ
ُ
()4
وتفكر يف معانيهم وملاذا حل هذا هبم وما الواجب علينا حىت ال نصل ايل موصلهم.
وغريها من االساليب اليت لو فتح اجملال حلصرها مل يكفها جملدات فذكر هنا امثلة منها ليتضح
به املقال ،وإال فإن ما ذكر إال كقطرة من غيث .ويف ذلك إقامة احلجة على اإلنسان لينظر يف
آيات اهلل املتلوة مع تنوع األساليب فيها ودقة االلفاظ وروعة اخلطاب الرباين  ،فإن تعذر عليه
ذلك ألي سبب كان ،فيكفيه أن يسبح بعقله وقلبه يف ملكوت اهلل. 

( )1مرجع سابق،فهد الرومي،ص. 54/21:
( )2مرجع سابق،ظالل القرآن ،ج ،4:ص.8185/21:
()3صحيح البخاري ،خالصة حكم احملدث:صحيح،الرقم. 4702 :
()4انظر :زاد الواعظني ،هالل سعيد ،ص 825:و شرح احلديث،موقع الدرر السنية ،الرابط:

https://www.dorar.net/h/fea3aaa4156289a52332526f2ee74512
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حال النبي والسلف الصالح مع عبادة التفكر
ملا تقاربت سنه األربعني ،وكانت تأمالته املاضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبني قومه
حبب إليه اخلالء ،و كانت آخر املراحل للنيب قبل بعثته هي عبارة عن تأمل وتفكر فيما
حوله من مشاهد الكون ،واستكشاف أسرار اهلل تعاىل يف أمر الدنيا واالخرة وملكوت
السماوات واالرض-حيث أنه مل تكن هناك عبادات يف ذلك الوقت فكانت عبادة التفكر هي
العبادة اليت عرفها الرسول  قبل أن يكون نبيا -فكان يذهب  إىل غار حراء يف جبل
النور ,فقد ورد عن عائشة يف احلديث اليت تروي فيه عن بدء الوحي فتقول......(( :مث
حبب اليه اخلالء فكان يذهب ايل غار حراء يتحنث فيه (أي يتعبد) الليايل ذوات
()1
العدد)).......
وكان اختياره  هلذه العزلة يف الغار طرفا من تدبري اهلل  له حىت يقوي فيه نور النبوة ليعده
ملا ينتظره من األمر العظيم .ومل يكن يرتك هذه العبادة أيضا حىت بعد بعثته ،كما ورد يف
حديث عطاء السابق ذكره يف املبحث الثاين .وملا وصف هند ابن أيب هالة رسول اهلل 
ذكر من مجلة صفاته أنه كان دائم الفكر .وكان من أثر تفكره  يف الكون تفاعله مع
الظواهر الطبيعية اليت تتكرر مثل :الرياح ،واملطر،والربق ،والرعد،والعواصف ...وغريها .فكان له
يف كل موقف ذكر أودعاء ،فكان إذا هبت الرياح يرى أثر ذلك على وجهه ،حىت أن
عائشة تسأله يارسول اهلل :مالك ،عندما هتب الرياح تفعل هذا فيقول هلا(( :وما يؤملين يا
ِ
قال(( :اللَّ ُه َّم
يح َ
عائشة أهنا ليس فيها عذاب)) فكا َن الن ُّ
َّيب صلَّى اللَّهُ علَيه وسلَّ َم إذا رأَى النر َ
إين أسألُ َ ِ
ك ِمن شنرها وشنر ما فيها وشنر
ن
وخ ِري ما أ ُْرِسلَت بِِه وأعوذُ بِ َ
وخ ِري ما فيها َ
ك من َخ ِريها َ
ِ ِ ()2
ما أ ُْرِسلَت به)).

( )1صحيح مسلم ،خالصة حكم احملدث :صحيح ،رقم .4700

( )2صحيح الرتمذي ،خالصة حكم احملدث :صحيح ،الرقم. 3449:
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ومل يكن النيب فقط من كان يؤدي هذه العبادة بل أداها باقي األنبياء من قبله ،فهذا اخلليل
ي إِ أب َٰ َر ِهي َم َملَ ُكوتَ ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
ض َولِيَ ُكونَ ِمنَ
إبراهيم  يقول اهلل تعاىل عنهَ ﴿ :و َك َٰ َذلِكَ نُ ِر ٓ
ت َوٱۡلَ أر ِ
أٱل ُموقِنِينَ [﴾٧١األنعام]71:
يقول سيد قطب-رمحه اهلل( :-فإبراهيم  استحق بصفاء فطرته ،وخلوصها للحق ،أن
يكشف اهلل لبصريته من األسرار الكامنة يف الكون ،لينتقل من درجة اإلنكار على عبادة اآلهله
()1
الزائفة إىل درجة اليقني الواعي لإلله احلق)
أما ما ورد عن السلف الصاحل يف هذه العبادة فعن حممد ابن واسع ( :أن رجل من أهل البصرة
ركب إىل أم ذر بعد موت أيب ذر فسأهلا عن عبادة أيب ذر فقالت:كان هناره أمجع يف ناحية
البيت يتفكر.
وعن احلسن قال( :تفكر ساعة خري من قيام ليلة).
وقال عمر بن عبد العزيز( :الفكرة يف نعم اهلل  من أفضل العبادة).
وقال عبد اهلل ابن املبارك يوما لسهل بن علي ملا رآه ساكتا متفكرا :أين بلغت ؟! قال:الصراط.
وقال ابن عباس( :ركعتان مقتصدتان يف تفكر خري من قيام ليلة بال قلب).
وقال أبو سلمان( :عودوا أعينكم البكاء ،وقلوبكم التفكر).
()2
وقال اجلنيد (:أشرف اجملالس وأعالها اجللوس مع الفكرة يف ميدان التوحيد.))......
وحكي عن اإلمامنا الشافعي أنه التقى زنديقا يوما فقال له :يا شافعي ،ما الدليل على وجود
اهلل؟ فقال اإلمام  :ورقة التوت ،فقال الزنديق :وكيف ذلك؟ قال الشافعي( :تأكلها الدودة
فتخرجها حريرا طريا ،وتأكلها النحلة فتخرجها عسال شهيا ،وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا
زكيا ،وتأكلها الشاه فتخرجها لبنا صافيا ،......،املادة واحدة ،واللون واحد ،ولكن الصنعة
()3
خمتلفة فمن الصانع!)
()4
وروي عن عيسي  أنه قال((:طويب ملن كان فعله تذكرا ،وصمته تفكرا ،ونظره عربة)).

( )1مرجع سابق ،سيد قطب،ج ،8:ص.2281/21:
( )2انظر:مرجع سابق،أبو حامد الغزايل،ج ،5ص.28-21/4:
()3موسوعة األخالق والزهد والرقائق ،ياسرعبد الرمحن ،ج ،3ص.032:
()4مرجع سابق،حبيب زين العابدين ،ص. 7/3
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وعن حممد بن كعب القرظي -رمحه اهلل -لئن اقرأ يف ليليت حيت أصبح (اذا زلزلت) و(القارعة)
()1
ال ازيد عليهما ،وأتردد فيهما ،وأتفكر أحب إيل من أن أهذ القرآن ليليت ،أو أنثره نثرا.
التفكر عبادة األنبياء والسلف الصاحل،وقد أجرى اهلل على ألسنتهم ما يبني عظم وأمهية
هذه العبادة،فحري باملسلم أن حيذو حذوهم ،ويقتفي أثرهم.

()1مرجع سابق،حممد املنجد ،ص.48/2:
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أنواع التفكر

أوال:التفكر المحرم :يقول الشيخ حممد املنجد رمحه اهلل (:إن للتفكر حدود جيب على املسلم
أن يقف عندها ،فال يشطط يف تفكريه بعيدا ،فعليه أال يتفكر يف ذات اهلل سبحانه وتعاىل وال
()1
يتفكر يف كيفية صفاته).
()2
عن ابن عمر  قال :قال رسول اهلل( :تفكروا يف أالء اهلل وال تتفكروا يف اهلل ).
يقول ابن القيم رمحه اهلل يف كتاب الفوائد( :ومجاله سبحانه على أربع مراتب :مجال الذات،
ومجال الصفات ،ومجال االفعال ،ومجال األمساء؛ فأمساؤه كلها حسىن ،وصفاته كلها صفات
كمال ،وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعمل ورمحة ،أما مجال الذات وما هو عليه ،فأمر ال
()3
يدركه سواه ،وال يعلمه غري).
فأمساء اهلل  كلها توقيفية ال جمال للعقل فيها؛ وعلى هذا جيب الوقوف فيها على ماجاء يف
الكتاب والسنة فال يزاد ،وال ينقص .قال تعاىلَ ﴿:و ََّل ت أَق ُ
ص َر
س لَكَ بِِۦه ِع أل ِۚ ٌم إِ َّن ٱلسَّمأ َع َو أٱلبَ َ
ف َما لَ أي َ
َو أٱلفُؤَ ا َد ُكلُّ أُوْ َٰلَٓئِكَ َكانَ ع أَنهُ َم أسُوَّل [﴾٧٤اإلسراء]74:
ٱۡل أث َم َو أٱلبَ أغ َي بِغ أَي ِر أٱل َح ِّ
ق َوأَن
وقال تعاىل﴿:قُ أل إِنَّ َما َح َّر َم َرب َِّي أٱلفَ َٰ َو ِح َ
ش َما ظَهَ َر ِم أنهَا َو َما بَطَنَ َو أ ِ
تُ أش ِر ُك ْوا بِ َّٱّلِلِ َما لَمأ يُن َِّز أل بِِۦه س أُل َٰطَنا َوأَن تَقُولُ ْوا َعلَى ٱ َّّلِلِ َما ََّل ت أَعلَ ُمونَ [﴾٧٧األعراف]77:
وملا كان العلماء يرون ان التفكر يف ذات اهلل أمر عظيم؛ قال اإلمام الغزايل -رمحه اهلل -حمذرا
من ذلك(:فإن جاوزت النظر يف األفعال إىل النظر يف الذات؛ فقد حاولت أمرا أمرا ،وخاطرت
()4

بنفسك جماوزا حد طاقة البشر ظلما وجورا).
وقد يعرتي اإلنسان بعض الوساوس مثل :ما هي كلمة اهلل؟ وما معناها؟ وألي معىن كان إهلا
ومعبودا؟ فقد تعرتيه هذه اخلواطر ،وتفتح عليه باب الفكر ورمبا يستمر متفكرا فيها حىت يرد
عليه من الوسواس ما هو كفر وبدعة ،ومهما كان كارها لذلك ،ومستشمرا وجماهدا يف إماطته
( )1مرجع سابق ،حممد املنجد،ص.21/4:

( )2صحيح اجلامع،األلباين ،خالصة حكم احملدث:حسن ،رقم.0272:
( )3مرجع سابق،ابن القيم،ص.851/1:
()4أنظر :مرجع سابق ،أبو حامد الغزايل،ج ،5ص.71/4:
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عن القلب مل يضره ذلك ،فعليه أن يفزع إىل ذكر اهلل تعاىل ،ويبتهل إليه ليدفعه عنه،
قال تعاىلَ ﴿:وإِ َّما يَنزَ َغنَّكَ ِمنَ ٱل َّش أي َٰطَ ِن ن أَزغ فَ أ
ٱستَ ِع أذ بِٱ َّ ِۚ
ّلِلِ إِنَّ ۥهُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم  ٠٠٠إِ َّن ٱلَّ ِذينَ ٱتَّقَ أو ْا إِ َذا
َم َّسهُمأ َٰطَٓئِف ِّمنَ ٱل َّش أي َٰطَ ِن تَ َذ َّكر ْ
صرُونَ [﴾٠٠١األعراف]0000001:
ُوا فَإ ِ َذا هُم ُّم أب ِ
خلق كذا؟
والرسول  وجه املسلم إىل عالج ذلك فقال ((:يأيت الشيطا ُن أح َد ُك ْم فيقولَ :م ْن َ
()1
خلق َربَّك؟ فإذا بلغَهُ فليَ ْستَعِ ْذ باللَّه ولْيَـْنتَ ِه)).
من خلق كذا؟ حىت يقولَ :م ْن َ
وجد
الناس يتساءلو َن حىت يُ َ
فمن َ
فمن َ
خلق اللَّه؟ ْ
قال :هذا خلق اللَّه اخل ْل َقْ ،
وقال(( :ال يز ُال ُ
()2
ور ُسلِه)).
ِم ْن َ
ذلك شيئًا فلي ُق ْلُ :
آمنت باللَّه ُ
ثانيا:التفكر المذموم :التفكر املذموم عقال وشرعا؛ ألنه ال يوصل إىل فائدة دنيوية أو أخروية،
بل قد يصل باإلنسان إىل إرتكاب املعاصي ،من األمثلة لذلك:
 /1التفكر فيما ال يفيد :كالتفكر يف كيفية ابداع الالعب الفالين يف لعبه ،أو يف كيفية أداء
املطرب الفالين يف أغانيه ،أو طريقة متثيل املمثل.
/0التفكر يف الشهوات وطرق حتصيلها :كأن يرى امرأة أجنبية عنه ،فيتفكر يف مجاهلا
وحماسنها ،ويذهب عقله شرقا وغربا يف التفكر فيها ،وقد يتمادى إىل أن يعمل فكره يف كيفية
الوصول إليها .
 /7يدخل يف التفكر املذموم ايضا أن يفكر اإلنسان فيماال يعنيه؛ فالفكر فيما ال يعين باب
كل شر؛ألن من تفكر فيما ال يعنيه فاته ما يعنيه ،وأشتغل عن انفع االشياء مبا ال منفعة له
فيه ،ومن كان يف خواطره وجماالت فكره دنيئا خسيسا مل يكن يف سائر أمره اال كذلك.
قال بعض احلكماء (:أصل الورع أن يتعاهد املرء قلبه لكي ال يتفكر فيما ال يعنيه ،فكلما
ذهب قلبه إىل ذلك عاجله ورده ايل ما يعنيه وهذا أشد اجلهاد).
/4التفكر يف خياالت ومهية ال حقيقة هلا ،كالفكر فيمامل يكن لو كان كيف يكون مثل:الفكر
فيما إذا صار ملكا ،أو وجد كنزا ما يصنع.

()1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق  ،باب صفة إبليس وجنوده  ،احلديث ( .)8871وصحيح مسلم ،كتاب
ا ِإلميان  ،باب بيان الوسوسة يف اإلميان ،احلديث ()288 /811
()2الصحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان الوسوسة يف اإلميان ،احلديث ( )284 /828و ()284 /828
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/1التفكر فيما ال سبيل إىل إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه مثل :أحباث الروح فكم
ضاعت يف هذه األحباث من جهود وثروات! فال جيوز لنا إضاعة الوقت ،واملال ،واجلهد يف
و ۖ قُ ِل ٱلرُّ و ُ ۖ ِم أن أَمأ ِر َربِّي َو َمآ أُوتِيتُم ِّمنَ
التفكر يف هذه االمور .قال تعاىلَ ﴿ :ويَ أسَلُونَكَ ع َِن ٱلرُّ ٍۖ ِ
أٱل ِع أل ِم إِ ََّّل قَلِيا [﴾٧١اإلسراء]71:
/4الفكر يف الصناعات الدقيقة اليت التنفع بل تضرر ،كالفكر يف الشطرنج ،واملوسيقي ،أو
أنواع االشكال والتصاوير.
/7التفكر فيما جيلب على النفس الضيق ،واهلم ،والغم ،وسوء الظن باهلل،
قال بعض احلكماء( :ال تتفكر يف ثالثة أشياء :ال تتفكر يف الفقر؛ فيكثر مهك وغمك ،ويزيد
يف حرصك ،وال تتفكر يف ظلم من ظلمك؛ فيغلظ قلبك ،ويكثر حقدك ،ويدوم غيظك ،وال
تتفكر يف طول البقاء يف الدنيا؛ فتحب اجلمع ،وتضيع العمر ،وتسوف يف العمل).
فهذه االفكار مضرهتا أرجح من منفعتها ،ويكفي من مضرهتا؛ شغلها عن الفكر فيما هو أوىل
()1
به ،وأعود عليه بالنفع عاجال وآجال.
ثالثا:التفكير المحمود :هو التفكر الذي يوصل العبد إىل مثرة التفكر وفوائده مثل:

/1الفكر يف مصاحل املعاد ،ويف طرق اجتالهبا.
/0ويف دفع مفاسد املعاد ،ويف طرق اجتناهبا.
فهاتان من أجل األفكار اليت ينبغي للعبد أال يعمل فكره يف غريها ويليها يف األمهية:
/1فكر يف مصاحل الدنيا ،وطرق حتصيلها.
/0وفكر يف مفاسد الدنيا ،وطرق االجرتاز منها.
()2

فعلى هذه األفكار دارت أفكار العقالء ،وسيتم التفصيل فيها يف ميادين التفكر.
إن من أعظم التفكر ،التفكر يف عظمة اهلل من خالل كونه ،وقرآنه لكن ينبغي أن يقف
املسلم على احلد املباح وال يتجاوزه ،ألن ذلك خطره كبري على عقيدة الفرد ،ومن مث ما ينقله
إىل اجملتمع ،وما ضلت كثري من الفرق يف باب االمساء والصفات إال بتجاوز احلد املباح يف
()1انظر:مرجع سابق ،حممد املنجد،ص .27،48/4:ومرجع سابق ،ابن القيم ،ص.822/1:
ومرجع سابق ،نصر السمرقندي ،ص458/21:
()2انظر :مرجع سابق،ابن القيم اجلوزية ،ص.821/1:
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التفكر إىل احملرم ،وإعمال الفكر فيما ال يعود عللى اإلنسان بفائدة؛ هلو من خفة عقله وإيثار
العاجلة على الباقية ،فذو العقل الراجح؛ يستثمر عمره الذي هو كنزه فيما يعود عليه باخلري يف
دنياه وأخراه.
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موانع التفكر وطرق عالجها

ملا كانت االيات اليت وردت يف القرآن الكرمي عن العقل ،والعلم ،والتفكر ،والتذكر ،والتبصر،
والسمع تقارب األلف آيه ،حىت أهنا تفوق اآليات اليت تتحدث عن األحكام الفقهيه؛ فكان
لزاما على ذي اللب أن يقف عندها،وجيدد إميانه هبا ،لكن يتعجب يف زماننا هذا من الغفلة
()1
واالنصراف عنها! لذلك توجب النظر يف موانع التفكر لتجنبها ومعاجلتها إن وجدت،ومنها:
أوال :الذنوب والمعاصي :إن ضرر الذنوب واملعاصي على القلوب كضرر السموم يف األبدان،

فهي تعمي بصرية القلب ،وتسد طرق العلم ،وجتعل على األبصار غشاوة ،وعلى القلوب أقفال
وأكنة ،قال تعاىلَ ﴿ :ك َّ ٍۖا بَ أۜۡل َرانَ َعلَ َٰى قُلُوبِ ِهم َّما َكانُ ْوا يَ أك ِسبُونَ [﴾١٦املطفنفني]14:
ويقع اإلنسان يف الذنوب واملعاصي بإتباع هواه وإغواء الشيطان له؛ فأما اهلوى فال جتتمع معه
بصرية العربة ،فيلتبس على االنسان احلق بالباطل ،فال ينتفع بتفكر أو تذكر أو عظه.
ون َعلَ أي ِه َو ِك ً
قال تعاىل﴿ :أَ َر َء أيتَ َم ِن ٱتَّخَ َذ إِ َٰلَهَ ۥهُ ه ََو َٰىهُ أَفَأَنتَ تَ ُك ُ
يا  ٦٧أَمأ ت أَح َسبُ أَ َّن أَ أكثَ َرهُمأ يَ أس َمعُونَ
أَ أو يَ أعقِلُ ِۚ
ضلُّ َسبِ ًيا [﴾٦٦الفرقان]47044:
ونَ إِ أن هُمأ إِ ََّّل َك أٱۡلَ أن َٰ َع ِم بَ أل هُمأ أَ َ
والشيطان أخذ عهدا على نفسه أال يرتك ابن آدم حىت يغويه ومينع عنه أعمال اخلري كلها
خصوصا االعمال القلبية قال الكرماين( :عالمة استحواذ الشيطان على العبد؛ أن يشغل قلبه
عن التفكر يف أالء اهلل ونعمائه والقيام بشكرها ،ويشغل لبه عن التفكر واملراقبة بتدبري الدنيا
ومجعها ).ومن أكرب املعاصي املانعة من التفكر ،مساع الغناء،يقول ابن اجلوزي(:اعلم أن مساع
الغناء يلهي القلب عن التفكر يف عظمة اهلل سبحانه).
العالج/1:االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم ،مستحضرا أن معناها االلتجاء والتحصن باهلل

من شر عدو ال يريد أال ضالله ،وال يردعه ال إحسان ،فليس يكفي املرأ منه إال من خلقه ،قال
تعاىلَ ﴿:وإِ َّما يَن َز َغنَّكَ ِمنَ ٱل َّش أي َٰطَ ِن ن أَزغ فَ أ
ٱستَ ِع أذ بِ َّ ٍۖ
صلَت]74:
ٱّلِلِ إِنَّ ۥهُ هُ َو ٱل َّس ِمي ُع أٱل َعلِي ُم [﴾٧٤فُ ن
 /0التوبة من الذنوب واملعاصي ،فاملعصية حجاب اليرفعها إال التوبة ،واخلروج من املظامل.
()2
 /7اجملاهدة ضد الشهوات واهلوى؛ باالستناد إىل العلم والفكر والعقل.
()1مرجع سابق ،حبيب زين العابدين ،ص.41/4:
()2انظر:الداء والدواء،ابن القيم اجلوزية ،ص.21،282:وطب القلوب،ابن تيمية،ابن القيم،ص.482،441:
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ثانيا:التقليد :هو كابح للفكر ألنه مينع العقل من االنطالق ويعوقه عن التفكري؛ فالكفار مل
يدعو جماال لعقوهلم حىت يتفكروا يف بديع صنع اهلل  يف الكون ويف أنفسهم،بل مجدوا
عقوهلم على القدمي املألوف وإن كان اجلديد خري وأهدى سبيال.فهاهو موسى  عندما قال
له فرعون على وجه االنكار﴿:قَ َال فَ َمن َّربُّ ُك َما َٰيَ ُمو َس َٰى [﴾٦١طه ]41:فأجاب عليه جبواب
ال َربُّنَا ٱلَّ ِذ ٓي أَ أعطَ َٰى ُك َّل َش أيء خَ ألقَ ۥهُ ثُ َّم هَد ََٰى [﴾١٠طه]10:فموسى 
شاف كاف قال﴿:قَ َ
وجهه فرعون أن يعرف ربه مبا خلق ،لكن أعمى بصريته كربه ،وما كان عليه أجداده ،وتبعه
يل لَهُ ُم ٱتَّبِع ْ
ُوا َمآ أَنزَ َل َّ
ٱّلِلُ
املشركون يف ذلك ملا دعاهم النيب لإلميان قال اهلل  عنهمَ ﴿:وإِ َذا قِ َ
قَالُ ْوا بَ أل نَتَّبِ ُع َمآ أَ ألفَ أينَا َعلَ أي ِه َءابَآ َءنَ ِۚآ أَ َولَ أو َكانَ َءابَآ ُؤهُمأ ََّل يَ أعقِلُونَ َش أيا َو ََّليَ أهتَ ُدونَ [﴾١٧٠البقرة]170:
فهم اكتفو بتقليد األباء وزهدوا عن اإلميان باألنبياء،فكان منصفا هلم أن يصفهم اهللبقوله:
﴿ َو َمثَ ُل ٱلَّ ِذينَ َكفَر ْ
ُوا َك َمثَ ِل ٱل َّ ِذي يَ أن ِع ُ
ص ُّۢ ُّم ب أُك ٌم ُعمأ ي فَهُمأ ََّل
ق بِ َما ََّل يَ أس َم ُع إِ ََّّل ُد َعآء َونِ َد ٓا ِۚء ُ
يَ أعقِلُونَ [ ﴾١٧١البقرة]171:
العالج:أن يري االنسان بعني احلقيقة مزيال حجاب التقليد ،فاهلل  يثين على الذين خيلصون
أ َ َ ْ َٰ
ُوا ٱلطَّ ُغوتَ أَن
للحقائق ومييزون بني االشياء بعد البحث والتمحيص قال تعاىلَ ﴿:وٱلَّ ِذينَ ٱجتنب
ٓ
يَ أعبُ ُدوهَا َوأَنَاب ُٓو ْا إِلَى َّ
ٱّلِلِ لَهُ ُم أٱلب أُش َر َِٰۚى فَبَ ِّش أر ِعبَا ِد ٱلَّ ِذينَ يَ أستَ ِمعُونَ أٱلقَ أو َل فَيَتَّبِعُونَ أَ أح َسنَ ِۚ ٓۥهُ أُوْ َٰلَئِكَ ٱلَّ ِذينَ
()1
هَ َد َٰىهُ ُم َّ ٍۖ
ٱّلِلُ َوأُوْ َٰلَٓئِكَ هُمأ أُوْ لُ ْ
الزمر]17،17:
وا أٱۡلَ أل َٰبَ ِ
ب ُّ [﴾١٧

َ
ثالثا:انشغال القلوب بغير اهلل:إن القلوب كاألواين ،ما دامت ممتلئة باملاء ال يدخلها هواء،

فالقلوب املشغولة بغري اهلل ال تدخلها املعرفة جبالل اهلل تعاىل )2(.يقول ابن القيم يف كتاب
الفوائد( :للقلب ستة مواطن جيول فيها ال سابع هلا :ثالثة سافلة وثالثة عالية ،فالسافلة :دنيا
تتزين له ،ونفس حتدثه ،وعدو يوسوس له فهذه مواطن االرواح السافلة اليت ال تزال جتول فيها
()3
والثالثة العالية :علم يتني له ،وعقل يرشده ،وإله يعبده والقلوب جوالة يف هذه املواطن).
وا ُسجَّدا َو َسبَّح ْ
ُوا بِهَا خَ رُّ ْ
يقول اهلل تعاىل﴿:إِنَّ َما ي أُؤ ِم ُن بَِا َٰيَتِنَا ٱلَّ ِذينَ إِ َذا ُذ ِّكر ْ
ُوا بِ َحمأ ِد َربِّ ِهمأ َوهُمأ ََّل
يَ أست أَكبِرُونَ ۩ [﴾١١السجدة]11:قال الشيخ السعدي رمحه اهلل يف تفسري هذه اآلية :يقابلوهنا
ومدارج السالكني ،ابن القيم اجلوزية ،ج ،2:ص .428:ومرجع سابق،حممد املنجد ،ص.81،42/ 4:
()1انظر:مرجع سابق،عبد الرمحن السعدي ،ص.74،428/7:ومرجع سابق ،السيد سابق ،ص. 81/7:
( )2مرجع سابق،أبو حامد الغزايل ،ج ،8:ص.28/4:
()3الفوائد،ابن القيم اجلوزية،ص.242:
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بالقبول واالفتقار إليها واالنقياد والتسليم هلا ،وجتد عندهم آذانا سامعة ،وقلوبا واعية؛ فيزداد
)(1
هبا إمياهنم ويتم هبا إيقاهنم وحتدث هلم نشاطا ويفرحون هبا سرورا واغتباطا .

()2

العالج/1:ذكر اهلل فيشغل لسانه وقلبه بالذكر؛ألن القلب إذا انشغل بشيء خال من غريه.

/0جمالسة الصاحلني حىت يكون متذكرا دائما .قال تعاىلَ ﴿ :و أ
ٱصبِ أر ن أَف َسكَ َم َع ٱلَّ ِذينَ يَ أد ُعونَ َربَّهُم
بِ أٱل َغد ََٰو ِة َو أٱل َع ِش ِّي ي ُِري ُدونَ َو أجهَ ٍۖۥهُ َو ََّل ت أَع ُد ع أَينَاكَ ع أَنهُمأ تُ ِري ُد ِزينَةَ أٱل َحيَ َٰو ِة ٱل ُّد أنيَ ٍۖا َو ََّل تُ ِط أع َم أن أَ أغفَ ألنَا قَ ألبَ ۥهُ
()3
عَن ِذ أك ِرنَا َوٱتَّبَ َع هَ َو َٰىهُ َو َكانَ أَمأ ُر ۥهُ فُرُطا [﴾٠٧الكهف]07:

رابعا:االنشغال بالدنيا :إن الغفلة عن التفكر يف آيات اهلل ودالئل توحيده وعمل العبد يف
يومه وسائر عمره؛ تساهم فيها املدنية احلديثة ،وكثرة العمل ،وقلة الفراغ ،فيمضي يومه دون
االلتفات إىل حق روحه وإصالح نفسه وأهله وجمتمعه إصالحا يقود إىل جنان الفردوس يف
الدنيا قبل االخرة ،ومل يكن هذا حال السلف -رمحهم اهلل -قال حممد بن احلسني(:ملا علم
أهل الفضل والعلم أن اهلل  قد أهان الدنيا ،ومل يرضها ألوليائه ،وأن رسول اهلل  زهد فيها
وحذر أصحابه من فتنها؛ فنظروا إىل الدنيا بعني أهنا فانية ،وأن اآلخرة هي الباقية؛ فتزودوا من
()4
الدنيا كزاد الراكب ،ونظروا إىل اآلخرة بقلوهبم ،فتعبوا ليتمتعوا كثريا).
يقول ابن القيم يف كتابه الفوائد(:شهوات الدنيا كلعب اخليال ،ونظر اجلاهل مقصور على
()5
الظاهر ،فأما ذو العقل فريي ما وراء السرت).
العالج /1:اجلوع :فإنه ينقص دم القلب ويبيضه ،ويف بياضه نور ،وضيق ملسلك العدو؛ فإن

جماريه العروق املمتلئة بالشهوات فقد ورد عن عيسي  أنه قال(:يا معشر احلوارين ،جوعوا
بطونكم لعل قلوبكم تري ربكم !)
 /0السهر :فإنه جيلو القلب ويصفيه وينوره ،فيضاف ذلك إىل الصفاء الذي حصل من اجلوع
( )1مرجع سابق ،عبد الرمحن السعدي ،ص.518/7:
()2مرجع سابق،أبو حامد الغزايل ،ج ،8:ص.211/4:
()3نفس املرجع ،ج ،5:ص.21 /4:
()4انظر :نفس املرجع،أبو حامد الغزايل،ج ،8:ص .878/ 4:و جملة البحوث اإلسالمية،عبد اهلل اللحيدان ،التفكري
يف آيات اهلل تعاىل وخملوقاته يف ضوء القرآن والسنة ،الرابط:
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=9
579&PageNo=1&BookID=2

()5الفوائد ،ابن القيم اجلوزية.74،
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فيصري القلب كالكوب الدري ،واملرآة اجمللوة فيلوح فيه مجال احلق،ويشاهد فيها رفيع درجات
اآلخرة وحقارة الدنيا وآفاهتا.
 /7اخللوة :فيها تندفع الشواغل،ويضبط السمع والبصر -فهما دهليز القلب -فيها يسمع نداء
احلق.قال األنطاكي(:التمس وجود الفكر يف مواطن اخللوات ).ويقول ابن تيمية (:ال بد من
أوقات ينفرد هبا املرء بنفسه يف دعائه وذكره وصالته وتفكره وحماسبة نفسه وإصالح قلبه).
 /4الصمت:وتسهله العزلة؛ فرتيح القلب،ويتجرد للذكر،والتفكر،فهو يلقح العقل،وجيلب
الورع ،ويعلم التقوى،وكان من دعاء طلحة(:اللهم اجعل صميت تفكرا ،واجعل نظري عربا،
واجعل منطقي ذكرا).
 /1زيارة القبور :وهي من أهم األعمال اليت تساعد القلب على التفكر والنظر بعني بصريته إىل
مآله ،فيعد العدة هلذا املوقف .قال مغيث األسود رمحه اهلل(:زورو القبور تفكركم).
()1
وقد جاءت السنة باحلث عليها،قال (: زوروا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة).
وقد مجع ابن القيم -رمحه اهلل -أسباب جين مثرة التفكر فقال(:جتين مثرته بثالثة أشياء :بقصر
()2
األمل ،والتأمل يف القرآن ،وقلة اخللطة والتمين والتعلق بغري اهلل والشبع واملنام).
رابعا:الكبر:وهو من أخطر األدواء ،وأعظم الذنوب وسبب للمقت من عالم الغيوب،

واملتكربون ال ينتفعون بشيء من آيات اهلل ودالئل وحدانيته وقدرته.
أ
قال تعاىلَ ﴿:سأ َ أ
ص ِر ُ
ض بِغ أَي ِر أٱل َح ِّ
ق َوإِن يَ َر أو ْا ُك َّل َءايَة ََّّل
ف ع أَن َءا َٰيَتِ َي ٱلَّ ِذينَ يَتَ َكبَّرُونَ فِي ٱۡلَ أر ِ

َي يَتَّ ِخ ُذوهُ َسبِ ِۚ
يُ أؤ ِمنُ ْ
يا َٰ َذلِكَ بِأَنَّهُمأ
يل ٱلرُّ أش ِد ََّل يَتَّ ِخ ُذوهُ َسبِيا َوإِن يَ َر أو ْا َسبِ َ
وا بِهَا َوإِن يَ َر أو ْا َسبِ َ
يل أٱلغ ِّ
َك َّذب ُْوا بَِا َٰيَتِنَا َو َكانُ ْوا ع أَنهَا َٰ َغفِلِينَ [﴾١٦٤األعراف]144:

قال ابن جريج -رمحه اهلل( :-سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتربوا).
()3
وقال السعدي(:سأصرفهم عن االعتبار يف اآليات األفقية والنفسية والفهم آليات الكتاب)
()1صحيح اجلامع،أللباين ،خالصة حكم احملدث  :صحيح ،الرقم.3577:

( )2انظر:مرجع سابق،أبو حامد الغزايل،ج،8:ص .12،11/4:و مرجع سابق ،حممد املنجد ،ص.42،57/4:

و مدارج السالكني ،ابن القيم اجلوزية ،ج ،2:ص .428/81:ومرجع سابق ،عبد اهلل اللحيدان ،التفكري يف آيات
اهلل تعاىل وخملوقاته يف ضوء القرآن والسنة ،ص.82:
( )3مرجع سابق ،احلبيب زين العابدين ،ص.42/4:و مرجع سابق،عبد اهلل اللحيدان ،التفكري يف آيات اهلل تعاىل
وخملوقاته يف ضوء القرآن والسنة  ،ص. 82:
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خامسا :الجهل :ليس املراد باجلهل هو األمي؛ ألن األمي إن كان ال يستطيع أن يقرأ يف
كتاب اهلل املقروء –القرآن -فإنه ال يعذر جبهله يف كتاب اهلل املنظور -صفحة الكون الواسعة-
فتلك أعظم حجة من اهلل على عباده.

سادسا :إلف النعمة :من أسوأ ما يصيب العبد أن يألف نعمة ربه  ،وقد عاب اهلل 

ف [﴾٠قريش]1،0:
ف قُ َر أيش ١ۦإِ َٰلَفِ ِهمأ ِر أحلَةَ ٱل ِّشتَآ ِء َوٱلص أَّي ِ
على قريش هذا قال تعاىلِۡ ِ ﴿ :لي َٰلَ ِ
لذلك جائهم النداء بعدها :أن استيقظوا من إلف نعمة اهلل ،وجددوا النظر فيها فقال تعاىل:
﴿فَ أليَ أعبُ ُد ْ
ت [﴾٧قريش]7:
وا َربَّ َٰهَ َذا أٱلبَ أي ِ
العالج :أن يكثر اإلنسان من النظر يف نعم اهلل عز وجل عليه ،ويكون دائم التجدد يف ذلك.
()1

من عظيم اخلسارة أن يضيع اإلنسان على نفسه جنة من جنان الدنيا ،اليت هي عبادة التفكر
من أجل بعض املوانع ،اليت إن استعان باهلل عليها ،وأجتهد يف الطلب حىت خيلص منها
دخل هذه اجلنة ،ومن ذاق حالوة هذه اجلنة ما فتئ هذه العبادة أبدا.

()1انظر:عبادة التفكر،عمرو خالد،ص.21،21،27:
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ميادين التفكر

قسم األمام أبو حامد الغزايل -رمحه اهلل -التفكر إىل قسمني:
/1قسم يتعلق بالدين وهو املعامله بني العبد والرب.
/0قسم يتعلق بغري الدين.
وقسم القسم الذي يتعلق بالدين إىل:
 /1ما يتعلق بالعبد من صفات وأحوال.
 /0ما يتعلق باملعبود-اهلل -من صفات وأفعال.
القسم االول :ما يتعلق بالعبد من صفات وأحوال:

وفيه يتفكر العبد يف صفات نفسه وأفعاله؛ ليميز احملبوب منها من املكروه.
وكل ما هو مكروه أو حمبوب عند اهلل تعاىل ينقسم إىل:

 /1ظاهر كالطاعات والمعاصي.

 /2باطن كالصفات والمنجيات والمهلكات التي محلها القلب.
وسنعطي على كل واحدة مثال ليتضح به املقال:

/1األفعال الظاهرة كالطاعات والمعاصي:

أوال:المعاصي :ينبغي أن يفتش العبد كل يوم يف فعله ،فينظر مثال إىل لسانه هل تعرض
للغيبة أو الكذب أو االستهزاء بالغري أو غري ذلك من آفات اللسان ،فيقرر أوال يف نفسه أهنا
مكروهة عند اهلل تعاىل ،ويتفكر يف شواهد القرآن والسنة على الوعيد لفاعلها ،مث يتفكر كيف
يتعرض هلا ،وما السبيل إىل االحرتاز منها ،فينظر يف حلول كالعزلة ،واالنفراد ،وجمالسة
الصاحلني ،والتوبة ،ورد احلقوق ...،وهكذا دواليك يف كل اعضاءه.
ثانيا:الطاعات :فيتفكر يف جوارحه ،وما الطاعات اليت جتب عليه يف كل منها ،فيتفكر يف

لسانه فيقول:إين قادر على أن أتقرب إىل اهلل بالتعليم ،والوعظ ،والتودد إىل قلوب أهل
الصالح ،والسؤال عن أحوال الفقراء ....،وهكذا يفتش يف مجيع أعضاء مجلة بدنه ،وأمواله،
وحىت دوابه ،ورعيته؛ فكل ذلك أدواته وأسبابه اليت قد يطيع هبا اهلل وقد يعصيه هبا.
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أوال:الصفات المهلكة التي محلها القلب :فينظر العبد يف هذه الصفات من غضب ،وخبل،
وكرب ،وعجب ،ورياء....وغريها ،فيتفقدها يف قلبه ،فإن ظن أن قلبه منزه عنها ،تفكر يف كيفية
امتحانه فيها ،فإن رأى من نفسه عجبا بالعمل ،فيقول لنفسه :إمنا عمل بدين ،وجارحيت،
وقدريت ،وإراديت ،وكل ذلك ليس مين إمنا هو من خلق اهلل ،وفضله علي وهو من أعطاين القدرة
واإلرادة؛ فكيف أعجب بعملي أو بنفسي بعد ذلك .وعليه أن يتفكر يف طرق عالج النقص
يف نفسه وحتصيل العلم الغائب عنه واالستزادة فيما عنده يف سبيل تقومي نفسه.
ثانيا:الصفات المنجية التي محلها القلب :من توبة ،وصرب ،وشكر ،وخوف ،ورجاء،

وزهد...وغريها ،فيتفكر كل يوم يف قلبه ما الذي يعوزه من هذه الصفات اليت هي قربه إىل اهلل
تعاىل،مثال لذلك  :أن يتفكر يف ذنوبه فيجمعها يف نفسه ويعظمها يف قلبه ويرى انه متعرض
ملقت اهلل تعاىل حىت ينبعث له حال الندم ،وأما إن أراد حال احملبة والشكر فلينظر يف جالل
اهلل ،ومجاله ،وعظمته ،وكربيائه ،وذلك بالنظر يف عجائب حكمته وبدائع صنعه.
فعلى املريد النظر يف الكتب والعلوم،وأما اجلامع يف كل ذلك فال أنفع من قراءة القرآن بالتفكر،
واملبتدئ عليه أن يكون مستغرقا الوقت يف هذه األفكار حىت يعمر قلبه باألخالق احملمودة،
وينزه باطنه وظاهره عن املكاره ،وكل مريد ينبغي أن يكون له جريدة-ورقة -يثبت فيها مجلة
الصفات املهلكات واملنجيات،ومجلة املعاصي والطاعات ويعرض نفسه عليها كل يوم.
القسم الثاني :ما يتعلق بالمعبود:وهو يتعلق بالرب تبارك تعاىل ،فهو على مقامني:
المقام االعلى :التفكر يف ذاته ،وصفاته ،ومعاين امسائه ،واقفا على حدود الشرع فيها ،وهذا
من أشرف أنواع العلوم؛ ملا فيه من كمال اإلنسان ،وكمال سعادته قال العالمة السعدي رمحه
اهلل (:قال (( :إن اهلل مجيل حيب اجلمال)1()).فهو سبحانه مجيل بذاته ،وأمسائه ،وصفاته،
وأفعاله ،فال ميكن ملخلوق أن يعرب عن بعض مجال ذاته ،حىت أهل اجلنة مع كل ما هم فيه من
النعيم إذا رأو رهبم نسو كل ذلك النعيم ،و ودوا أن لو تدوم هذه احلال ،وكانت قلوهبم يف
شوق دائم ونزوع إىل رؤية رهبم).

()1صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج  ،خالصة حكم احملدث  :صحيح  ،الرقم.91:
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المقام الثاني :وهو النظر يف أفعاله ،وملكه ،وملكوته ،وجماري قدرته ،وعجائب صنعه ،وبدائع
أوامره يف خلقه ،فجميع موجودات الدنيا أثر من آثار قدرة اهلل تعاىل ،وأفعاله تعاىل واسطة
تشاهد فيها صفات الفاعل ،وال نبهر بأنوار الذات بعد أن تباعدت بواسطة األفعال فهذا سر
()1
قوله  (( تفكروا يف خلق اهلل ،وال تتفكروا يف ذات اهلل تعاىل)).
فمن أفعاله تلك املوجودات املخلوقة وهي منقسمة إىل:
أوال :ما ال يعرف أصلها؛ فال ميكن التفكر فيها ،وكم من املوجودات اليت ال نعلمها،
قال تعاىلَ ﴿:و أٱلخَ أي َل َو أٱلبِغَا َل َو أٱل َح ِم َير لِت أَر َكبُوهَا َو ِزين َِۚة َويَ أخلُ ُق َما ََّل ت أَعلَ ُمونَ [﴾٧النحل]7:
ثانيا :ما يعرف أصله ومجلته وال يعرف تفصيله فيمكننا أن نتفكر يف تفصيله ،وهذا القسم
ميكن أن يقسم إىل:
 /1ما ال ندركه حباسة البصر :مثل املالئكة ،واجلن ،والشياطني ،والكرسي ...وغري ذلك مما ال
ندركه بالبصر ،وجمال الفكر فيه مما يضيق ،ويغمض فنغفل عنها إىل القسم الثاين وهو
 /0ما ندركه حباسة بالبصر :من مساوات سبع بكواكبها ومشسها وقمرها ،واألرض جبباهلا
ومعادهنا وأهنارها وحبارها وحيوانتها ونباتاهتا ،وما بني السماء واالرض من غيوم وأمطار وثلوج
()2
ورعد وبرق وصواعق ورياح ،وكل آية من هذه اآليات لإلنسان فيها حبور من الفكر.
أما الشيخ نصر السمرقندي رأى أن ميادين التفكر ،وألياته جتتمع يف مخسة أشياء فقال  :إذا
اراد االنسان أن ينال فضل التفكر ،فليتفكر يف مخسة اشياء :أوهلا؛ يف اآليات والعالمات ،
والثاين؛ يف اآلالء والنعماء ،والثالث؛ يف ثوابه ،والرابع؛ يف عقابه ،واخلامس؛يف إحسانه إليه
وحفائه له .فأما التفكر يف اآليات والعالمات ،فإنه ينظر يف قدرة اهلل تعاىل فيما خلق يف هذا
الكون ،وأما التفكر يف اآلالء والنعماء فهو النظر يف نعم اهلل تعاىل قال تعاىلَ ﴿:وإِن تَ ُع ُّد ْ
وا نِ أع َمةَ
َّٱّلِلِ ََّل تُ أحصُوهَ ِۗآ إِ َّن َّٱّلِلَ لَ َغفُور ر َِّحيم [﴾١٧النحل ،]17:والتفكر يف ثواب ما أعد اهلل ألوليائه يف
الدنيا واآلخره ،وأما التفكر يف عقابه فيتفكر يف ما أعد اهلل ألعدائه يف النار من اهلوان والعقوبة
()1صحيح اجلامع ،األلباين ،خالصة حكم احملدث  :حديث ابن عباس صحيح ،الرقم.8171 :
()2انظر :مرجع سابق ،أبو حامد الغزايل ،ج ،5:ص.14 -24/4 :و نفس املرجع ،ج ،8:ص.28:
وشرح أمساء اهلل احلسىن،ابن القيم اجلوزية،ص.257 :
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والنكال ،وأخريا التفكر يف إحسان اهلل  إىل عبده من شر دونه ،فلم يعاجله بالعقوبة ،ومل
()1
يفصحه أمام خلقه ،بل سرت عليه لريجع إليه تائبا مستغفرا.
ومما ينبغي أن يتفكر فيه أيضا التفكر يف السنن الكونية اجلارية إىل قيام الساعة ،كالتفكر يف
ض َكانَتَا َر أتقا فَفَت أَق َٰنَهُ َم ٍۖا َو َج َع ألنَا ِمنَ أٱل َمآ ِء ُك َّل
ت َو أٱۡلَ أر َ
قوله تعاىل﴿:أَ َو لَمأ يَ َر ٱلَّ ِذينَ َكفَر ُٓو ْا أَ َّن ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ

أ
ِۚ
أ
ض َر َٰ َو ِس َي أَن تَ ِمي َد بِ ِهمأ َو َج َع ألنَا فِيهَا فِ َجاجا ُسبُا لَّ َعلَّهُمأ
َش أيء َحي أَفَ َا ي أُؤ ِمنُونَ َ ٧٠و َج َعلنَا فِي ٱۡلَ أر ِ
ق ٱلَّ أي َل َوٱلنَّهَا َر
يَ أهتَ ُدونَ َ ٧١و َج َع ألنَا ٱل َّس َمآ َء َس أقفا َّم أحفُوظ ٍۖا َوهُمأ َع أن َءا َٰيَتِهَا ُم أع ِرضُونَ َ ٧٠وهُ َو ٱلَّ ِذي َخلَ َ
س َو أٱلقَ َم ٍۖ َر ُكل فِي فَلَك يَ أسبَحُونَ [﴾٧٧األنبياء]70-77:
َوٱل َّشمأ َ

هذا تراص جملموعة هائلة من السنن الكونية يف كونه املنظور:فالسموات واالرض كانتا ملتصقتني
ففتق اهلل السماء باألمطار ،وفتق األرض باإلنبات ،وجعل اهلل  من املاء كل شئ حي،
وجعل يف األرض رواسي تثبتها فالمتيد ،وال ختتتل بأهلها ،وفوقهم سقفا حمفوظا يرون فيها
الشمس ،والقمر ،وتقلب الليل والنهار ،ويأيت بعدها يف نفس السورة سنن كونية يف كتابه
املسطور فيقولَ ﴿:و َما َج َع ألنَا لِبَ َشر ِّمن قَ أبلِكَ أٱل ُخ أل ٍۖ َد أَفَإِيْن ِّم َّت فَهُ ُم أٱل َٰخَ لِ ُدونَ [﴾٧٦األنبياء]74:
وهو املوت ،وأن اهلل خيترب الناس بالشر واخلري فتنة هلم ،وعلى اإلنسان أن يتتبع هذه السنن
()2
سواءا يف الكون أو القرآن؛ ليفهم هذا الدستور االهلي.
من املهم أيضا التفكر يف حال األمة ،وما وصلت إليه ،وما هي األخطاء اليت جعلتها يف ذيل
األمم واحلضارات بعد أن كانت سيدة عليها صارت متعبة مقلدة هلا؟ أين احلل؟ وما هي
الثغرات؟ ما السبيل حىت نرجع قادة للحضارات؟ ما السبب الذي جعل أسالفنا يسيطرون على
()3
أرجاء الدنيا وحنن حناول أن نسلم من األيدي اليت تطالنا؟
ميادين التفكر واسعة ،وما ذكر يف املبحث ماهي إال أمثلة ،واملسلم مىت ما فتح اهلل عليه فيها،
وأخذ باألسباب مشمرا إليها ،باحثا عن التفكر يف كل ما حوله من آيات ،فإنه سيجد فيها
من اآلفاق الواسعة وامليادين الرحبة ما تقر به عينه.

()1انظر :مرجع سابق ،نصر السنرقندي ،ص.452،458/21:
()2انظر :زاد الواعظني ،رمضان مخيس ،ص.41040 :
()3انظر :مرجع سابق ،حممد املنجد،ص.42/4:
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ثمرات التفكر
يقول الشيخ حممد املنجد (:التفكر النافع إمنا هو التفكر املستبصر الذي يريد االستفادة،
وليست االستفادة هي العلم بل البد أن يصل إىل العمل ،فهذا يدل على أن التفكر البد من
مثرة جتىن له يف عمل العبد سواء كان ذلك جبوارحه أو بقلبه)1().من مثرات التفكر:
 /1إقرار التوحيد يف النفس بالتفكر :فالتفكر ،والتأمل ،والتدبر يف األدلة ،واحلجج ،والرباهني،
وقضايا العقيدة ،وأحكام الشريعة؛ جتعل املسلم يقف على احملجة الواضحة ،ويقيم معتقده على
قناعة من العقل وطمأنينة من القلب ،ليجد بعد ذلك حالوة االميان وبرد اليقني.
ض فِ َٰ َرشا َوٱل َّس َمآ َء بِنَآء َوأَنزَ َل ِمنَ ٱل َّس َمآ ِء َمآء فَأ َ أخ َر َج بِِۦه ِمنَ
قال تعاىل﴿ :ٱلَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم أٱۡلَ أر َ
ت ِر أزقا لَّ ُكمأٍۖ فَ َا ت أَج َعلُ ْوا ِ َّّلِلِ أَندَادا َوأَنتُمأ ت أَعلَ ُمونَ [﴾٠٠البقرة ]00:ذكر اهلل  يف اآلية قرار
ٱلثَّ َم َٰ َر ِ
العامل وهو األرض ،وسقفه وهي السماء ،وأصول منافع العباد وهو املاء الذي أنزله من السماء؛
فذكر املسكن ،والساكن ،وما حيتاج إليه من مصاحله.مث قال﴿:

فَ َا ت أَج َعلُ ْ
وا ِ َّّلِلِ أَندَادا َوأَنتُمأ

ت أَعلَ ُمونَ ﴾ فليتأمل اإلنسان هذه النتيجة ،وشدة لزومها لتلك املقدمات قبلها ،وما حتت األلفاظ
من الربهان الشايف يف التوحيد ،أي إن كان اهلل وحده الذي فعل هذه األفعال ،فكيف جيعلون
له أندادا يشاركونه يف أفعاله.
إىل آثار ما صنع املليك
تفكر يف نبات األرض وانظر
بأبصار هي الذهب السبيك
عيون من جلني شاخصات
()2
علي قضب الزبرجد شاهدات بأن اهلل ليس له شريك
 /0تقوية اإلميان باهلل  :قال عامر ابن قيس -رمحه اهلل(:-أخلص الناس إميانا يوم القيامة؛
أكثرهم تفكرا يف دنياه) وقال أيضا(:مسعت غري واحد ،وال اثنني ،وال ثالثة ،أو أكثر من
أصحاب رسول اهلل  يقولون :إن نور اإلميان التفكر).

()1انظر :مرجع سابق ،حممد املنجد ،ص.51 /4:
()2انظر :شرح أمساء اهلل احلسىن ،ابن القيم اجلوزية ،ص .827:و مرجع سابق ،فهد الرومي ،ص.71/21:
ونفس املرجع  ،حممد املنجد ،ص.45 /4:
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يقول خليفة العبيدي -رمحه اهلل(:-لو أن اهلل تبارك وتعاىل مل يعبد إال عن رؤية ما عبده أحد،
ولكن املؤمنون تفكروا يف جمئ هذا الليل إذ جاء فمأل كل شئ وغطي كل شئ ،ويف جمئ
سلطان النهار إذا جاء فمحا سلطان الليل ،ويف السحاب املسخر بني السماء واألرض ،ويف
النجوم ،ويف الشتاء والصيف ،فواهلل ما زال املؤمنون يتفكرون فيما خلق رهبم تبارك وتعاىل حىت
()1
أيقنت قلوهبم برهبم).
 /7صدق التوكل على اهلل  :فعندما يتفكر اإلنسان يف فقر املخلوقات ،واضطرارها إىل
رهبا من كل الوجوه ،وأهنا ال تستغين عن اهلل طرفة عني؛ يوجب ذلك للعبد كمال اخلضوع،
()2
وصدق التوكل ،وكثرة الدعاء وصدق التوكل.
 /4الوصول إىل حمبة اهلل  :ليس جمرد قوال بل عينا يقينا بالتفكر يف نعم اهلل  على
األنسان؛ ألن النفس جمبولة على حب من أحسن إليها،وبقدر ما يتفكر العبد فيما خلق اهلل
()3
تعاىل وأنعم عليه بقدر ما يفتح اهلل على قلبه وعقله مبعرفته وكلما عرفه اكثر؛ ازداد حبا له.
 /1اخلوف من اهلل تعاىل :فاخلوف من اهلل ،واستشعار عظمته؛ يذهب من القلب الغفلة،
()4
وحيدث له اخلشية .قال بشر ابن احلارث (:لو تفكر الناس يف عظمة اهلل؛ ملا عصو اهلل).
 /4املداومة علي ذكر اهلل  :التفكر يف اآليات الكونية جيعل اإلنسان متفاعال معها ،ذاكرا
اهلل  دائما بقلبه ،ولسانه ،مستشعرا أنه يشارك الكون يف تسبيح اهلل  قال تعاىل﴿:أَلَمأ ت ََر
ٱّلِل يسبح لَ ۥه من في ٱل َّس َٰم َٰوت و أٱۡلَ أرض وٱلطَّ أير َٰ ٓ َٰ
يح ِۗۥهُ َو َّ
ٱّلِلُ َعلِي ُّۢ ُم بِ َما
ص َاتَ ۥهُ َوت أَسبِ َ
صف َّ ٍۖت ُكل قَ أد َعلِ َم َ
ُ َ
أَ َّن َّ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ ِ
ِ َ
َ َ ِ َ
()5
يَ أف َعلُونَ [﴾٦١النور]41:

 /7الدعوة إىل اهلل تعاىل :إذا أراد اإلنسان أن يسري يف جمال الدعوة إىل اهلل؛ فعليه أن يهيئ
()6
نفسه هبذه العبادة ،ألهنا تعده نفسيا ليتحمل هذه األمانة ،كما أعد اهلل  نبيه حممد .

( )1مرجع سابق ،عمرو خالد ،ص.241/88:و مرجع سابق،سعيد القحطاين ،ص.1/25 :
()2انظر:نفس املرجع  ،سعيد القحطاين ،ص.7/25 :
()3انظر:مرجع سابق ،عمرو خالد ،ص.21/88:ومرجع سابق ،حممد املنجد ،ص.45/4:
()4نفس املرجع ،حممد املنجد ،ص.44،45/4:
()5انظر:زاد الواعظني ،هالل السعيد ،ص.821:
()6انظر:مرجع سابق ،عمرو خالد ،ص.10/ 07:
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 /7االجتهاد يف سائر العلوم واملعارف :من أهم نتائج التفكر أن أخذت العقول حريتها يف
النظر والتأمل؛ فنهض كل إمام يعمل فكره ،ويبحث ،ويدرس يف سائر العلوم والفنون.لذلك مل
خيلو عصر من امام جمتهد ،فبالفكر استطاع العلماء حل االمور املستعصية ،مثل أحاكم الفقه
املستنبطة ،والتفسري ،جزء كبري خرج من التأمل يف آيات اهلل ،والتأمل يف األحداث والوقائع.
يقول اإلمام الغزايل(:الفكر مفتاح األنوار ،ومبدأ االستبصار ،وشبكة العلوم،ومصيدة املعارف
()1
والفهوم).
 /1احلكمة :قال أبو الدرداء واصفا لقمان احلكيم(:ما أويت أصال،وال مال ،وال حسب ،وال
خصال ،لكنه كان رجال سكيتا ،طويل التفكر عظيم النظر).
وقد ذكر بعض احلكماء (:احلكمة هتيج من أربعة أشياء :وذكر منها التفكر يف عافية الدنيا) .
َّل أُوْ لُ ْ
قال تعاىل﴿:ي أُؤتِي أٱل ِح أك َمةَ َمن يَ َشآ ِۚ ُء َو َمن ي أُؤتَ أٱل ِح أك َمةَ فَقَ أد أُوتِ َي خَ أيرا َكثِير ِۗا َو َما يَ َّذ َّك ُر إِ َّ ٓ
وا
ب [﴾٠٤١البقرة ]041:فهؤالء هم الذين حباهم اهلل الذكاء ،واملعرفة ،والفطنة هم
أٱۡلَ أل َٰبَ ِ
()2
أصحاب العقول؛ الذين أعملوها يف التفكر والنظر فقادهم إىل صالح الدارين.
 /10االجتهاد يف العمل :التفكر يف اجلنة ونعيمها ،وما أعد اهلل لعباده من الكرامات فيها؛
يزيد من رغبة العبد ،واجتهاده يف السعي والطلب ،والتقوي على طاعة اهلل  .والتفكر فيما
أعد اهلل  للعاصني من عذاب؛ يزيد اإلنسان رهبة فيكون له قوة على االمتناع عن املعاصي،
وداعيا له للتوبة واالنابة ،واحلياء واخلجل من ربه ،والنظر يف أعضاءه ما فعلت فينشغل مبراقبتها
طول يومه قال رسول اهلل  ((:الكيس من دان نفسه ،وعمل ملا بعد املوت ،والعاجز من أتبع
نفسه هواها ،ومتين علي اهلل االماين ))( )3والكيس هنا هو العاقل.
قال قتادة -رمحة اهلل (:-لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة ،فتعرفون فضل اآلخرة على الدنيا).
()4
وقال ابن عباس(:التفكر يف اخلري يدعو إىل العمل به ،والندم على الشر يدعو إىل تركه).
()1انظر :مرجع سابق،حممد املنجد،ص.51،58/4:ومرجع سابق،السيدسابق،ص .85/7:وموقع الكلم الطيب،
رابط املوقعhttps://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/14743:
ومرجع سابق،أبو حامد الغزايل ،ج،5:ص.71/4:
()2انظر:نفس املرجع ،حممد املنجد ،ص .41/4:ومرجع سابق،حببيب زين العابدين.21/4،

()3الكشاف ،ابن القيسراين ،خالصة حكم احملدث :مداره على أيب بكر بن أيب مرمي وهو ضعيف ،الرقم. 3/176:
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تركه).
 /10معرفة حال النفس وحماولة اصالحها:اإلنسان مىت ما تفكر يف نفسه ،عرف عيوهبا
وحماسنها ،اجته إىل إصالح ما فيها من خلل سواءا يف األخالق أو الطبائع أو العادات ،وتعزيز
وزيادةما فيها من احملاسن .قال الفضيل رمحه اهلل(:التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك).
 /17االرتقاء باألمة االسالمية :على املسلم أن خيرج من تفكره يف حال االمة بنتائج؛ فيطبقها
()2
يف قدر استطاعته ويناقشها ناظرا إليها بعني املتفائل ،املتوكل على ربه ،املتيقن من نصره.
 /14التفكر عالج نفسي :عندما خيلو اإلنسان بنفسه يتفكر فيها ،ويف ملكوت اهلل من
حوله؛ فريى مدى ضئالته ،وضئالة مشكالته مقارنة مبلك اهلل  الذي ال ينفذ ،فيكسبه ذلك
صفاء وراحة نفسية.
ويف حني يسعى كثري من الناس اليوم إىل حماربة القلق واالضطراب  ،ويلجأ كثريون يف بالد
الغرب والشرق إىل العالج عن طريق األدوية أو التأمل أو الرياضة وغريها  ،ليتخلصوا من امللل
واألرق .وظهر لذلك مدارس يف خالل مخسينات القرن العشرين  ،فهناك على سبيل املثال ما
يسمى التأمل املتسامي ،حيث يقوم من ميارس ذلك باجللوس هادئا يف وضع مريح  ،ويغلق
عينيه مرددا كلمات مقتبسة من الكتب اهلندوسية .واملؤمن املتفكر جيد كل الفوائد الصحية
واجلسمية والنفسية اليت يلقاها املمارس للتأمل ،بل ويزيد عليها بسبب صحة عقيدته
وبساطتها ،ونفاذ بصريته ،ووضوح رؤيته الدينية ،وتدريبه املستمر على التأمل والتفكر يف صالته
()3
وتسبيحه منذ نعومة أظفاره.
كل عبادة شرعها اهلل  البد أن تكون هلا أثر ومثرات على الفرد واجملتمع وسائر األمة.وعندما
يعلم العبد مثرات فعله؛ يكون أسرع مبادرة ،وأشد حرصا عليها.
()1انظر:مرجع سابق ،نصر السمرقندي،ص .454-452/21 :و نفس املرجع ،حممد املنجد ،ص .88/4 :ورياض
الصاحلني ،حيىي النووي ،ص.51:
()2انظر :مرجع سابق ،حممد املنجد ،ص.42،47/4:
()3انظر :مرجع سابق ،عبد اهلل اللحيدان ،التفكري يف آيات اهلل تعاىل وخملوقاته يف ضوء القرآن والسنة  ،ص. 82:
ومقالة:كيف تعلمني طفلك الصغري عبادة التفكر؟ رابط املوقعhttp://fashion.azyya.com/87642.html :
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تأصيل عبادة التفكر وتعزيزها في الفرد والصغار والمجتمع

مراتب الناس يف التفكر :مرتبتان ويتفاوت الناس يف مها تفاوتا عظيما
املرتبة األوىل :نظر بالبصر الظاهر ،فَريى مثال زرقة السماء ،وجنومها ،وعلوها ،وسعتها ،وهذا
نظر يُ َشارك اإلنسان فيه غريه من احل َيوانَات.
املرتبة الثَانية :أن يتجاوز النظر بالبصر الظاهر إىل النظر بالبصرية الباطنة ،فتفتح لَهُ أبواب
الس َماء فيجول ِيف أقطارها ،وملكوهتا َوبَني مالئكتها مث يفتح له باب بعد باب فَـ َه َذا سفر
َّ
الْقلب َوُه َو ِيف َوطنه وداره ،وهذه هي حياة األرواح،ومفتاح السعادة ،وغنيمته العقول واأللباب.
مث ينتقل اإلنسان من التفكر إىل التذكر-التفكر هو تكثري العلم ،واستجالب ما ليس حاصال
عند القلب ،والتذكر يفيد تكرر القلب على ما علمه وعرفه لريسخ فيه يثبت وال ينمحي أثره
من القلب -فيسعى اإلنسان إىل أن يرتقي يف مراتب التفكر حىت يصل إىل مرتبة التذكر،لذلك
()1
هو حيتاج إىل يريب نفسه على هذه العبادة ،ويأصلها فيها حىت تكون جزءا ال يتجزء منه
وذلك يكون بأمور منها:
/1التحلي ببعض الصفات االزمة لعبادة التفكر مثل أن يوطن اإلنسان نفسه على الصرب،
والتكلف ،وتصرف القلب يف طلب املعاىن،وصفاء الذهن مع طرد األفكار واهلواجس اليت تعيق
التفكر.وقد سئل أحد العلماء ما الذي يفتح الفكر ؟ قال (:اجتماع اهلم؛ ألن العبد إذا اجتمع
مهه فكر؛ فإذا فكر نظر؛ فإذا نظر أبصر ،فإذا أبصر عمل ).واجتماع اهلم يتطلب من املرء أن
خيلو بنفسه،ليكون ذلك أدعى إىل التفكر.
 /0التكرار سواء كان بالنظر فيما تكرر من النصوص كما حيدث يف القرآن،واألحاديث على
سبيل املثال سورة القمر فيها يذكر اهلل ما مرت به االمم اليت كذبت رسلها وختتتم كل قصة
بقوله تعاىل﴿:فَ َك أيفَ َكانَ َع َذابِي َونُ ُذ ِر َ ١٤ولَقَ أد يَس أَّرنَا أٱلقُ أر َءانَ لِل ِّذ أك ِر فَهَ أل ِمن ُّم َّد ِكر
[﴾١٧القمر]14،17:فتكرر هذه االية سبع مرات ،ومل تذكر االيات وتكرر هبذا العدد إال
()1مفتاح دا السعادة ومنشور الوالية ألهل اإلرادة،ابن القيم،ج،2:ص .211:ومرجع سابق ،عبد اهلل اللحيدان،
التفكري يف آيات اهلل تعاىل وخملوقاته يف ضوء القرآن والسنة ،ص.82:و
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ليتوقف املرء متفكرا فيها ويف ما قبلها من قصص األمم اليت ذكرت يف السورة.أو أن يكرر
اإلنسان نفسه النصوص؛ ليكون هذا أدعى،وأعون على التفكر.
وجيري ذلك على كل كلمة يف القرآن ،وأحاديث الرسول ،واآلذكار اليت شرعت يف يوم
املسلم وليلته.وقد صح عن النيب  أنه قام ليلة يردد قوله تعاىل﴿:إِن تُ َع ِّذ أبهُمأ فَإِنَّهُمأ ِعبَا ُد ٍۖكَ َوإِن
ت أَغفِ أر لَهُمأ فَإِنَّكَ أَنتَ أٱل َع ِزي ُز أٱل َح ِكي ُم﴾117املائدة)1(338:قال اإلمام ابن القيم(:وهذه كانت عادة
السلف يردد أحدهم اآلية إىل الصباح ).وتكرير األذكار الشرعية الوارد يف السنة إمنا هو ألذكار
خمصوصة  ،وليس ألحد أن يبتدع أذكارا مل يأذن هبا الشارع  ،ولو فعل ذلك مل ينتفع هبا يف
()2
الدنيا وال يف اآلخرة ،لقوله (: من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
 /7البحث عن آليات ،وطرق للقيام بعبادة التفكر من خالل أقوال العلماء والسلف الصاحل:
مثال لذلك ما ذكره الشيخ راتب النابلسي :أن اإلنسان يكمن أن يتفكر يف الشيء وأصله،
والشيء وخالف ما هو عليه ،والشيء وعدمه .مثال لذلك :شعر األنسان يبحث يف ما أصله؟
وكيف ينمو؟ وما مادة تكوينه؟ ويبحث لوكان خمالفا ملا هو عليه من الصفات واخلصائص،
كأن تكون فيه أعصاب عندها سيحتاج إىل عملية جراحية حىت يقص شعره ،أولو كان الشعر
()3
ينبت يف باطن يده،ويبحث لو أنعدم الشعر كيف سيكون شكل اإلنسان واحليوان.
ٱّلِلُ َعلَ أي ُك ُم ٱلَّ أي َل َس أر َمدًا إِلَ َٰى يَ أو ِم أٱلقِ َٰيَ َم ِة َم أن إِ َٰلَهٌ غ أَي ُر َّ
قال تعاىل﴿ :قُ أل أَ َر َء أيتُمأ إِن َج َع َل َّ
ِيَآ ِۚء
ٱّلِلِ يَ أأتِي ُكم بِ ِ
ار َس أر َمدًا إِلَ َٰى يَ أو ِم أٱلقِ َٰيَ َم ِة َم أن إِ َٰلَهٌ غ أَي ُر َّ
أَفَ َا ت أَس َمعُونَ  ٧١قُ أل أَ َر َء أيتُمأ إِن َج َع َل َّ
ٱّلِلِ يَ أأتِي ُكم
ٱّلِلُ َعلَ أي ُك ُم ٱلنَّهَ َ
صرُونَ [﴾٧٠القصص]70،71:
بِلَ أيل ت أَس ُكنُونَ فِي ِۚ ِه أَفَ َا تُ أب ِ

يف هذه اآليات دليل على أن ينبغي على العبد أن يتدبر نعم اهلل عليه ،ويستبصر فيها،
ويقيسها حبال عدمها ،فإنه إذا وازن بني حالة وجودها ،وبني حالة عدمها ،تنبه عقله ملوضع
املنة ،خبالف من جرى مع العوائد ،ورأى أن هذا أمر مل يزل مستمرا ،وال يزال .وعمي قلبه عن
()4
الثناء على اهلل ،بنعمه ،ورؤية افتقاره إليها يف كل وقت.
()1كتاب االستفتاح ،باب ترديد اآلية ،النسائي،رقم احلديث،1000 :وصحيح سنن النسائي،األلباين،حكم احملدث حسن،
ج ، 1ص.017

()2رواه البخاري ،8117:ومسلم  2722:واللفظ له.

()3انظر:موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية ،محمد النابلسي ،الرابط:
http://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=10478

( )4انظر:مرجع سابق،عبد الرمحن السعدي،ص.512/7:
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أما لتأصيل هذه العبادة يف نفوس األطفال ينصح بعض املوجهني الرتبيون بعدة أمور منها:
 /1اخلروج مع االسر الصغرية كانت أو العائالت الكبرية إىل الرب ،والرحالت اخللوية يف أماكن
تتجلي فيها عظمة اخلالق  ،من مساء ،وجبال ،وأودية ،وعواصف...وغريها،وليتأملوا حركيت
الشروق والغروب ،وأين الليل إذا كان النهار؟ وكيف يبزغ الفجر من سواد الليل؟
 /0إن يلفت انتباه الصغار إىل أمور يتفكرون فيها  ،كأن يرى األب القمر يف ليلة اخلامس
عشر من الشهر،فيسأل امام اطفاله لومل يكن القمر يتدرج طول الشهر يف احلجم حىت يصل
إىل البدر مث يعود فيصغر إىل هالل ماذا كان ليحدث؟وملاذا حيدث هذا التدرج يف األصل؟
وكيف ولو كان هلذا القمر صفات أخري،مثل لو تغريت املسافة بينه وبني االرض؟...وهكذا
تباعا يف أمور تقع يف حياتنا اليومية .والمانع من يرجع األب مع الطفل لينظر يف كتب العلوم
الشرعية وغري الشرعية ليكسبه مهارات إضافية.
 /7أن يستثمر جتمع االسرة على مائدة الطعام ،لدعوهتم إىل التفكر يف النعم املوجودة على
املائدة.ويشمل ذلك ايضا اجملالس العائلية ومع االصدقاء.
 /4أن يتم إضافة جناح يف مكتبة البيت يشتمل على :أفالم وثائقية ،وكتب اإلعجاز
العلمي،وكتب شرعية -تعرفهم برهبم،وتبصرهم بأنفسهم، -وكتب يف علوم الطبيعة واألحياء،
وخيصص ساعة يف اإلسبوع جتتمع فيها االسرة ملشاهدة فلما علميا ،أو مناقشة كتاب لتصبح
اجللسة العائلية مكانا للتدبر بدال من إضاعة الوقت يف اللعب واللهو،مع التوجيه والتشجيع
على ذلك وخري معني على ذلك القدوة الصاحلة من الوالدين ،وكبار العائلة.
 /1ربط األوالد باإلعجاز العلمى ىف القرآن والسنة ،من خالل حضورهم املعارض والندوات.
 /7التفكري مع األوالد من خالل القيام ببعض التجارب ،أو زيارة املزارع واحلدائق ليتفكروا:
كيف تتم عملية اإلنبات؟ وكيف يكون النمو؟ كيف ختتلف النباتات والفواكه ىف أشكاهلا
وأحجامها ومذاقها وهى تسقى مباء واحد؟ والرتبة واحدة؟ والبيئة واحدة؟
 /7زيارة املرضى ،والتفكر يف نعمة الصحة والعافية ،ليكون الشكر نابعا من أعماقهم ،وتكون
احملافظة عليها من كل ما يضر هبا ،والقيام بأداء الواجب فيها أصال فيهم .
مهم يف هذه املرحلة أن يتفهم األبوان نفسية أوالدمها وخصائصهما جيداً ،حبيث تراعى الفروق
الفردية عند التوجيه لعبادة التفكر فلكل قدراته ومهاراته ،وحسن االستثمار مهم جداً.
كما جيب أن مينح األبوان أوالدمها الثقة ىف أنفسهم وعقوهلم ،ومن مث ضرورة التفكر واستخدام
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نعمة العقل ،.ليفكروا ،ويتأملوا ،ويكتشفوا ،ويدركوا العالقات بني األشياء ،وال ينبغى أن يفكر
هلم وال باإلنابة عنهم ،بل جيب أن يتم تشجعهم وعقد املسابقات ورصد اجلوائز واملكافآت
على اكتشافاهتم وإبداعاهتم.
أما دور الفرد يف جمتمعه يف احلث على عبادة التفكر بأن يقوم باسغالل وسائل اإلعالم،ووسائل
التواصل االجتماعي اليت تعترب سالحا ذا حدين فكما أهنا أخذت حيزا كبريا من وقت الناس
وتفكريهم ،وشغلتهم عن عبادة التفكر ،فإهنا أيضا قد تساهم بشكل كبري يف احلث عليها.
بالنسبة لوسائل اإلعالم فيمكن أستغالهلا من خالل :الربامج ،ومؤمترات ،وندوات ،وإذاعات
الراديو...وغريها ،يكون ذلك كل حبسب وسعه وطاقته.
أما وسائل التواصل االجتماعي :فيكون بنشر املقاطع اليت تنتقل املشاهد بني أقطار األرض
املختلفة ،وكذلك إحياء هذه العبادة بنشر اآليات ،واألحاديث،وأقوال السلف الصاحل والعلماء
()1
اليت حتث على جتديد االميان بعبادة التفكر،وبيان مثرهتا اليت تعود باخلري على الفرد واجملتمع.
األنسان جمبول على التطلع للقمة ،فعليه أن يسعى إىل اإلرتقاء يف درجات التفكر على الدوام،
و وأن ال يرتقي وحده بل يرفع معه عائلته ،وجمتمعه ،وأمته.

()1انظر:مرجع سابق:حبيب زين العابدين،ص.44-47/4:ومرجع سابق ،عبد اهلل اللحيدان ،التفكر يف آياتاهلل تعاىل
وخملوقاته يف ضوء القرآن والسنة ،ص.01:ومقالة:كيف تعلمني طفلك الصغري عبادة التفكر
الرابطhttp://fashion.azyya.com/87642.html:
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بعد هذا البحث القصري عن عبادة التفكر وصلنا أن:
 /2التفكر عبادة أويل األلباب ،وأصحاب النهى،هلا أدواهتا من قلب ،وعقل ،ومسع ،وبصر،
وفؤاد؛لذلك ينبغي لإلنسان أن يوقظ هذه األدوات يف كل أحواله ليصل إىل مثارها العظيمة .
 /8القرآن من أعظم احلجج على اإلنسان؛ ألن ففيه تنوع يف األساليب ،ودقة يف األلفاظ،
وروعة يف اخلطاب الرباين ما يشبع كل قوى اإلنسان ،فال تكون له حجة يف عدم النظر فيه.
 /7التفكر عبادة األنبياء والسلف الصاحل،وقد أجرى اهلل على ألسنتهم ما يبني عظم وأمهية
هذه العبادة،فحري باملسلم أن حيذو حذوهم ،ويقتفي أثرهم.
 /4إن من أعظم التفكر ،التفكر يف عظمة اهلل من خالل كونه ،وقرآنه لكن ينبغي أن يقف
املسلم على احلد املباح وال يتجاوزه ،وإعمال الفكر فيما ال يعود على اإلنسان بفائدة؛ هلو من
خفة عقله وإيثار العاجلة على الباقية ،فذو العقل الراجح؛ يستثمر عمره الذي هو كنزه فيما
يعود عليه باخلري يف دنياه وأخراه.
 /1على اإلنسان أن ال يضيع على نفسه جنة من جنان الدنيا ،اليت هي عبادة التفكر من
أجل بعض املوانع،اليت إن استعان باهلل عليها ،وأجتهد يف الطلب حىت خيلص منها دخل
هذه اجلنة ،ومن ذاق حالوة هذه اجلنة ما فتئ هذه العبادة أبدا.
 /4ميادين التفكر واسعة ،واملسلم عليه أن يبحث عن التفكر يف كل ما حوله من آيات ،فإنه
سيجد فيها من اآلفاق الواسعة وامليادين الرحبة ما تقر به عينه.
 /7كل عبادة شرعها اهلل  البد أن تكون هلا أثر ومثرات على الفرد واجملتمع وسائر األمة.
والتفكر مثراته مجة لذلك حري بالعبد أن حيرص عليه ويبحث يف مثراته ألن العبد إذا علم
مثرات فعله؛ يكون أسرع مبادرة ،وأشد حرصا عليها.
 /7اإلنسان جمبول على التطلع للقمة ،فعليه أن يسعى إىل اإلرتقاء يف درجات التفكر على
الدوام ،و وأن ال يرتقي وحده بل يرفع معه عائلته ،وجمتمعه ،وأمته.
احلمد هلل الذي بلغين التمام إن أصبت فمن اهلل إن أخطأت فمن نفسي والشيطان وصلى اهلل
علىي نبينا حممد. 
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رقمها
22

ض فِ َٰ َرشا َوٱل َّس َمآ َء بِنَآء ﴾
﴿ٱلَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم أٱۡلَ أر َ
أ
ق ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
ض َو أ
161
ف ٱلَّ أي ِل َوٱلنَّهَار﴾ ِ..
ٱختِ َٰلَ ِ
﴿إِ َّن فِي َخل ِ
ت َوٱۡلَ أر ِ
﴿ َوإِ َذا قِي َل لَهُ ُم ٱتَّبِع ْ
نز َل َّ
ُوا َمآ أَ َ
372
ٱّلِلُ ﴾....
ين َكفَر ْ
ُوا َك َمثَ ِل ٱلَّ ِذي يَ أن ِع ُ
373
ق﴾ ......
﴿ َو َمثَ ُل ٱلَّ ِذ َ
أ
ق ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
ض َو أ
ار 192،191
ٱختِ َٰلَ ِ
﴿إِ َّن فِي َخل ِ
ف ٱلَّ أي ِل َوٱلنَّهَ ِ
ت َوٱۡلَ أر ِ
َٓ
ب﴾ ....
ۡل َٰيَت ِّۡلُ ْولِي أٱۡلَ أل َٰبَ ِ
ك﴾......
﴿إِن تُ َع ِّذ أبهُمأ فَإِنَّهُمأ ِعبَا ُد ٍۖ َ
وت ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
ي إِ أب َٰ َر ِهي َم َملَ ُك َ
72
ض﴾ ....
﴿ َو َك َٰ َذلِ َ
ك نُ ِر ٓ
ت َوٱۡلَ أر ِ
33
ش َما ظَهَ َر ِم أنهَا َو َما بَطَ َن ﴾....
﴿قُ أل إِنَّ َما َح َّر َم َرب َِّي أٱلفَ َٰ َو ِح َ
أ
﴿ َسأ َ أ
ص ِر ُ
337
ض بِ َغ أي ِر
ين يَتَ َكبَّر َ
ف َع أن َءا َٰيَتِ َي ٱلَّ ِذ َ
ُون فِي ٱۡلَ أر ِ
أٱل َح ِّ
ق﴾.....
أ
أ
372
نس﴾ ......
﴿ َولَقَ أد َذ َرأنَا لِ َجهَنَّ َم َكثِيرا ِّم َن ٱل ِجنِّ َوٱ أ ِۡل ٍۖ ِ
﴿ َوإِ َّما يَ َ
022،023
ك ِم َن ٱل َّش أي َٰطَ ِن نَ أزغ ﴾....
نز َغنَّ َ
ُوا َما َذا فِي ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
﴿قُ ِل ٱنظُر ْ
323
ض﴾ .....
ت َوٱۡلَ أر ِۚ ِ
﴿ َو َكأَيِّن ِّم أن َءايَة فِي ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
322
ون َعلَ أيهَا....
ض يَ ُمرُّ َ
ت َوٱۡلَ أر ِ
﴾
322
ك إِ ََّّل ِر َجاَّل نُّو ِح ٓي إِلَ أي ِهم﴾ ....
﴿ َو َمآ أَ أر َس ألنَا ِمن قَ أبلِ َ
ِۚ
8
ير لِتَ أر َكبُوهَا َو ِزينَة ﴾ ......
ال َو أٱل َح ِم َ
﴿ َو أٱل َخ أي َل َو أٱلبِ َغ َ
﴿ َوإِن تَ ُع ُّد ْ
ٱّلِلِ ََّل تُ أحصُوهَ ِۗآ إِ َّن َّ
وا نِ أع َمةَ َّ
38
َّحيم ﴾
ٱّلِلَ لَ َغفُور ر ِ
33،33
وح ٓي إِلَ أي ِهمأٍۖ ﴾...
﴿ َو َمآ أَ أر َس ألنَا ِمن قَ أبلِ َ
ك إِ ََّّل ِر َجاَّل نُّ ِ
77
ون ِم أنهُ َس َكرا َو ِر أزقً ِۚا...
ب تَتَّ ِخ ُذ َ
ت ٱلنَّ ِخي ِل َو أٱۡلَ أع َٰنَ ِ
﴿ َو ِمن ثَ َم َٰ َر ِ
ب َّ
72،77
ٱّلِلُ َمثَ ًا َع أبدا َّممأ لُوكا ََّّل يَ أق ِد ُر َعلَ َٰى َش أيء﴾...
﴿
۞ض َر َ
َ
﴿ َو ََّل تَ أق ُ
37
ص َر﴾ ..
س لَ َ
ك بِِۦه ِع أل ِۚ ٌم إِ َّن ٱلسَّمأ َع َو أٱلبَ َ
ف َما لَ أي َ
338
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اآلية

و ۖ قُ ِل ٱلرُّ و ُ ۖ ِم أن أَمأ ِر َربِّي﴾ ......
﴿ َويَ أسَلُونَ َ
ك َع ِن ٱلرُّ ٍۖ ِ
﴿ َو أ
ون َربَّهُم بِ أٱل َغ َد َٰو ِة َو أٱل َع ِش ِّي﴾....
ين يَ أد ُع َ
ك َم َع ٱلَّ ِذ َ
ٱصبِ أر نَ أف َس َ
﴿قَا َل فَ َمن َّربُّ ُك َما َٰيَ ُمو َس َٰى ﴾
ي أَ أعطَىَٰ ُك َّل َش أيء َخ ألقَ ۥهُ ثُ َّم هَ َد َٰى ﴾
﴿قَا َل َربُّنَا ٱلَّ ِذ ٓ

ض َكانَتَا َر أتقا
﴿أَ َو لَمأ يَ َرٱلَّ ِذ َ
ت َو أٱۡلَ أر َ
ين َكفَر ُٓو ْا أَ َّن ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ
فَفَتَ أق َٰنَهُ َم ٍۖا ﴾ .....
ك أٱل ُخ أل ٍۖ َد أَفَإِيْن ِّم َّ
ون ﴾
ت فَهُ ُم أٱل َٰ َخلِ ُد َ
﴿ َو َما َج َع ألنَا لِبَ َشر ِّمن قَ أبلِ َ
أ
﴿أَفَلَمأ يَ ِسير ْ
ون بِهَآ﴾....
ون لَهُمأ قُلُوب يَ أعقِلُ َ
ض فَتَ ُك َ
ُوا فِي ٱۡلَ أر ِ
ص َر َو أٱۡلَ أفِ َد ِۚةَ ﴾ ...
﴿ َوهُ َو ٱلَّ ِذ ٓ
ي أَن َشأ َ لَ ُك ُم ٱلسَّمأ َع َو أٱۡلَ أب َٰ َ
ٱّلِلَ يُ َسبِّ ُح لَ ۥهُ َمن فِي ٱل َّس َٰ َم َٰ َو ِ أ
﴿أَلَمأ تَ َر أَ َّن َّ
ض ﴾....
ت َوٱۡلَ أر ِ
﴿أَ َر َء أي َ
ت َم ِن ٱتَّ َخ َذ إِ َٰلَهَ ۥهُ هَ َو َٰىهُ﴾ ......
﴿فَ ُك أب ِكب ْ
ۥن ﴾١٦
ُوا فِيهَا هُمأ َو أٱل َغا ُو َ

﴿قُ أل أَ َر َء أيتُمأ إِن َج َع َل َّٱّلِلُ َعلَ أي ُك ُم ٱلَّ أي َل َس أر َمدًا إِلَ َٰى يَ أو ِم أٱلقِ َٰيَ َم ِة ﴾ .........
ُوا بِهَا خَرُّ ْ
ين إِ َذا ُذ ِّكر ْ
وا ُسجَّدا ﴾....
﴿إِنَّ َما ي أُؤ ِم ُن بَِا َٰيَتِنَا ٱلَّ ِذ َ
﴿۞قُ أل إِنَّ َمآ أَ ِعظُ ُكم بِ َٰ َو ِح َد ٍۖة ﴾ ....
أ َ َ ْ َٰ
ٱلطَّ ُغ َ
وت أَن يَ أعبُ ُدوهَا ﴾......
ين ٱجتنبُوا
﴿ َوٱلَّ ِذ َ
﴿ َوإِ َّما يَ َ
ك ِم َن ٱل َّش أي َٰطَ ِن نَ أزغ ﴾.....
نز َغنَّ َ
ان لَ ۥهُ قَ ألبٌ ﴾ ....
ك لَ ِذ أك َر َٰى لِ َمن َك َ
﴿إِ َّن فِي َٰ َذلِ َ
﴿:فَ َك أيفَ َكانَ َع َذابِي َونُ ُذ ِر َ ١٤ولَقَ أد يَس أَّرنَا أٱلقُ أر َءانَ لِل ِّذ أك ِر

﴿ َك َّ ٍۖ
ان َعلَىَٰ قُلُوبِ ِهم َّما َكانُ ْ
ُون﴾ ......
وا يَ أك ِسب َ
ا بَ ۜۡأل َر َ
ف قُ َر أيش ١ۦإِ َٰلَفِ ِهمأ
﴿ ِ ِۡلي َٰلَ ِ

ف ٠فَ أليَ أعبُ ُد ْ
ت ﴾٧
وا َربَّ َٰهَ َذا أٱلبَ أي ِ
ِر أحلَةَ ٱل ِّشتَآ ِء َوٱلص أَّي ِ
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فهرس االحاديث
الحديث

ويل).......
(أفال أكون عبداً شكوراً ؟ لقد أن ِزلَ ْ
ت َّ
علي الليلةَ آيةٌ ( آيات ) ٌ
(إن اهلل مجيل حيب اجلمال).
أنه قام ليلة يردد قوله
أَنتَ

تعاىل﴿:إِن تُ َع ِّذ أبهُمأ فَإِنَّهُمأ ِعبَا ُد ٍۖكَ َوإِن ت أَغفِ أر لَهُمأ فَإِنَّكَ

أٱل َع ِزي ُز أٱل َح ِكي ُم﴾117

ابن حبان

مكان وروده
1

الراوي
مسلم

01

النسائي

77

األلباين

(تفكروا يف أالء اهلل وال تتفكروا يف اهلل ).

األلباين

11

(تفكروا يف خلق اهلل ،وال تتفكروا يف ذات اهلل تعاىل).

األلباين

04

(حبب اليه اخلالء فكان يذهب ايل غار حراء يتحنث فيه (أي يتعبد)

مسلم

10

(زوروا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة).

األلباين

00

ابن القيسراين

70

البخاري

11

مسلم

14

البخاري ومسلم

77

(وما يؤملين يا عائشة أهنا ليس فيها عذاب).....................

الرتميذي

10

خلق كذا؟)....................
(يأيت الشيطا ُن أح َد ُك ْم فيقولَ :م ْن َ

البخاري،مسلم

14

(الكيس من دان نفسه،وعمل ملا بعد املوت ،والعاجز من أتبع )..........
ِ ِ
باكني)....................
دخلوا على هؤالء القوم إال أن تكونوا َ
(ال تَ ُ

قال :هذا خلق اللَّه اخل ْل َق)...............
الناس يتساءلو َن حىت يُ َ
(ال يز ُال ُ
(من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
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-1القرآن الكريم
كتب الحديث:
-0رياض الصاحلني ،حييي النووي الدمشقي ،ت777:ه ـ ـ ،قدمه :عبداهلل بن حمسن الرتكي.
كتب التراث:

 -3إسالمنا :السيد سابق ،دار الكتاب العريب ،بريوت،لبنان.
 -3أعمال القلوب،كتاب التفكر ،حممد صاحل املنجد ،ط ،3جمموعة زاد نشر،ـ 3332هـ ـ.
 -2أولو االلباب ،حبيب زين العابدين ،العبيكان للنشر ،طـ ـ3337،3هـ ـ ـ.
-7البناء الفكري مفهومه ،ومستوياته ،وخرائطه ،فتحي حسن مكاوي ،ط ،3العهد العاملي
للفكر االسالمي ،اململكة االردنية اهلامشية3337 ،ه ـ ـ.
-7تنبيه الغافلني باحاديث سيد االنبياء واملرسلني ،نصر ابن حممد السمرقندي ،ت373:هـ ـ،
ط ،0دار الكتب العاملية ،بريوت ،لبنان3327،هـ ـ.
-8تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري املنان ،عبدالرمحن ناصر السعدي ،ت، 023:ط،3
مطابع دار البيان احلديثة ،القاهرة ،مجهورية مصر العربية3377،هـ ـ ـ.
-2خصائص القرآن الكرمي،فهد ابن عبد الرمحن الرومي ،ط،2:مطابع البكريية3332،ه ـ.
-32الداء والدواء ،مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية ،ت723:هـ ــ،
حتقيق :حممد عثمان ،دار بن اجلوزي-القاهرة-مصر،طـ ـ 3307 ،3هـ ـ ـ.
-33الرحيق املختوم:صيفي الرمحن املباركفوري، ،نزار مصطفي الباز ،الرياض3303،هـ ـ.
-30زاد الواعظني ،رمضان مخيس؛وآخرون ،دار اليقني ،املنصورة،مجهورية مصر العربية.
-33شرح أمساء اهلل احلسىن،مشس الدين حممد بن أيب بكر ،ت 723:ه ـ ــ،
حتقيق :أمحد بن شعبان ،ط  ،3دار البيان احلديثة ،القاهرة،مجهوريةمصرالعربية 3307 ،هـ ـ.
-33شرح امساء اهلل احلسين يف ضوء الكتاب والسنة ،سعيد بن علي القحطاين ،ط ،30
مطبعة سفري ،الرياض ،اململكة العربية السعودية3333 ،هـ ـ.
-32طب القلوب،ابن تيمية احلراين؛ مشس الدين حممد بن أيب بكر،ط ،3:حتقيق :عمرو
الراويدار الكتب العلمية،لبنان،بريوت0232،م.
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-37الفوائد ،مشس الدين حممد بن أيب بكر ،ت723:هـ ــ ،طـ ـ ،8حتقيق :حممد عثمان ،دار
الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان3300،هـ ـ ـ.
الموسوعات:

-37إحياء علوم الدين ،أيب حامد الغزايل ،ت22:ه،ج ،2،0،3:حتقيق:سيد عمران،
دار احلديث ،القاهرة مجهورية مصر العربية3302 ،ه ـ ـ.
 38ظالل القرآن،سيد قطب ،ج ،0،3:ط،37:دار الشروق ،بريوت ،لبنان3330 ،هـ ـ ـ.
-32مدارج السالكني من منازل اياك نعبد واياك نستعني ،مشس الدين حممد بن أيب بكر،
ت،723:ج  ،3دار احلديث ،القاهرة ،مجهورية مصر العربية.
الكتب اإللكترونية:
-02عبادة التفكر ،عمروخالد،مطبعة املتوسط،بريوت،لبنان ،ط3303 ،3هـ ـ.
-03العقل وفهم القرآن،احلارث أسد احملاسيب ،حتقيق :حسن  ،ط  ،3دار الفكر  332 ،ه.
-00مفتاح دار السعادة ومنشور الوالية ألهل اإلرادة ،مشس الدين حممد بن أيب بكر،
ت723:هـ ــ ،دار الكتب العلمية  ،بريوت،لبنان0232،م.

مجالت إلكترونية:

 -03جملة البحوث االسالمية ،الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء،اململكة العربية
السعودية،د/عبداهلل بن ابراهيم ،التفكري يف ايات اهلل تعايل وخملوقاته يف ضوء القرآن والسنة،
النوع:مقال ،رقم العدد ،77 :تاريخ االصدار :من ربيع االول -مجادي الثاين3303هـ ـ.الرابط:
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View
=Page&PageID=9579&PageNo=1&BookID=2

مقاالت إلكترونية:
التفكر،الرابطhttp://fashion.azyya.com/87642.html

-03مقالة كيف نعلمني طفلك عبادة
-02مقالة التفكر من موقع الكلم الطيب ،الرابط:

https://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/14743

 -07موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية ،حممد النابلسي ،الرابط:
http://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=10478

مواقع إلكترونية :موقع الدرر السنية ،الرابط:
https://www.dorar.net/h/92a3a56bbef091901d4e5d5125d0177f
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