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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف   
 .األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد  
 العلوم أداة و، ومبدأ اإلبصار،التفكر مفتاح األنوارفإن   

 بل هو من أفضل ، من أعامل القلوب العظيمة، وهووالفهوم
 ولكن جهلوا ،وأكثر الناس قد عرفوا فضله، العبادات

. وقليل منهم الذي يتفكر ويتدبر،حقيقته وثمرته
- . / 0 1 :  سبحانه اهللايقول

 : 9 8 7 6 5  4 3 2
 .]١٠٦-١٠٥:يوسف[     < ?; > = 

اجللوس مع الفكرة : وإن أرشف املجالس وأعالها  
التأمل يف أسامء اهللا وصفاته، وجنته وناره، ونعيمه وعذابه، ب

 ألذ امف  واملنثورة يف كونه،،وآالئه وآياته املسطورة يف كتابه
ِهذه املجالس وما أطيبها ملن رزقها ُ. 
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ته وفوائده؟ وكيف كان ؟ وما ثمرجماالتهالتفكر؟ وما  فام  
 .حال سلفنا مع هذه العبادة العظيمة؟

 سلسلة ضمن عرش احلادي الكتيب هذا يف سنذكره ما هذا  
 ، اهللا يل إلقاءها يف دورة علمية يرس أعامل القلوب التي

وها هو   يف إعدادها الفريق العلمي يف جمموعة زاد،وشاركني
 .اليوم يسعى إلخراجها عىل هيئة مادة منشورة

 . أهلها من وإياكمأن جيعلنا تعاىلنسأل اهللا     و
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ٌالتأمل والنظر، وهو تفعل مشتق من الفكر: التفكر   ُّ َ َ. 
َف ك ر(ومادة    َ : تدل عىل تردد القلب يف اليشء، يقال) َ

  . ًدد قلبه معترباتفكر إذا ر
 .)١(اسم مصدر) التفكر(فيكون . التفكري: مصدره) َّفكر(و  

 

 .هو ترصف القلب بالنظر يف الدالئل: التفكر  
 .ترصف القلب يف طلب معاين األشياء: وقيل هو  
جوالن : التفكر: (-اهللارمحه -وقال الطاهر ابن عاشور  

 .)٢()حيحالعقل يف طريق استفادة علم ص
                                                      

، خمتار الصحاح )٥/٦٥(، لسان العرب )٤/٣٥٧( مقاييس اللغة   ) ١(
 ).٧٦(عريفات ت،  ال)٥١٧(

 ).٣/٢٤٤(التحرير والتنوير   ) ٢(
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َّلقد دلت أدلة عديدة عىل وجوب التفكر عىل املؤمنني،   
سواء كان هذا التفكر يف اآليات، أو يف املخلوقات، أو يف 

 . وعقابه، أو يف رمحته وجنتهاهللاأنفسهم، أو يف عذاب 

! " # $ %   & ' )(  :فقال تعاىل §
 43 2 1 0 /   . -  ,  + *

 < ; : 9 8 7    6  5 = 
، فدلت اآلية عىل أن ]٤٤-٤٣:النحل[ <

 إنام كان ألجل أن يتفكر -الذي هو القرآن -إنزال الذكر 
 . َالناس يف هذا الذكر املنزل

 : يف كتابه العزيز عىل عباده املتفكرين، فقال تعاىلاهللاوأثنى  §
 ` _ ^ ] \ [ Z Y
  i h g f e d c b    a
 r q    p o n  m l k j

 y x w v u t s }  | {  z
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آل [ ~ � ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦   §
 . ]١٩٢-١٩٠ :عمران

 لدخلت أنا وعبيد بن عمري عىل عائشة : قال عطاء  
 ؟r اهللاأخربينا بأعجب يشء رأيته من رسول : قال ابن عمري

ِذريني «: ملا كان ليلة من الليايل قال: فسكتت، ثم قالت: قال ِ َ
ِّأتعبد الليلة لريب َّ ََ ِْ َ َ َّ ُ َ َرسك إين ألحب قربك وأحب ما واهللا: قالت »َ َّ َ. 

فلم يزل يبكي حتى : فقام فتطهر، ثم قام يصيل، قالت: قالت
 حليته، َّبليبكي حتى يزل ثم بكى، فلم :  حجره، قالتَّبل

 األرض، فجاء بالل َّبلحتى يبكي  يزل م فلىثم بك: قالت
َمل يا رسول اهللا : فام رآه يبكي قاليؤذن بالصالة،  تبكي وقد ِ

َتقدم اهللا لك ما غفر  َّ َتأخر؟ وما ََ َّ َ ًأفال أكون عبدا «: قالَ ْ َ ُ ُ َ ََ َ
ْشكورا، لقد نزلت عيل الليلة آية، ويل ملن قرأها ومل يتفكر  َ َ ْ َ َّْ َ َُ َ ْ َ ْْ َ َ َ ْ َ ََ َ ٌ َ َ ًَِ ٌ َ َّ َ ََّ َ َ

] \ [ ^ _ `  Z Y  :فيها
 c b    a ]١(»]١٩٠ :عمران آل( .  

                                                      
 .، وصححه األلباين )٦٢٠ (رواه ابن حبان يف صحيحه   ) ١(
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 هذه اآليات فإنه فدل هذا احلديث عىل أن من مل يتفكر يف  
 بالعذاب إال ملن اهللاٌمتوعد بالويل والعذاب، وال يتوعد 

 .ٌخالف أمره، فتبني من هذا أن التفكر أمر واجب
ً سبحانه وتعاىل التفكر يف كتابه مقرونا بذكر اهللاوقد ذكر  §

 .ًاألمثال، آمرا عباده بالتفكر يف هذه األمثال
 < ? @ E D C   B    A :فقال تعاىل  

 FJ I H G K   O N M L
ZY   X W   V U  T S R  Q P 

a ` _ ^ ] \ [ 
  . ]٢٦٦ :البقرة[

 :فهذا الرجل قلبه متعلق بالبستان من أكثر من جهة

 .أهنا جنة، وليست مزرعة صغرية  -١
ًوأن فيها أشجارا متنوعة، نخيال وأعنابا  -٢ ً ًً. 

 ملجهودوأن املاء الذي يف هذه اجلنة ال يستخرج من اآلبار با  -٣
 .ًالكبري، بل إن هناك أهنارا جتري يف هذه اجلنة
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َوهو قد أصابه الكرب، واإلنسان إذا أصابه الكرب حيتاج إىل   -٤ َ
 .ًيشء يعود عليه باملال دون أن يتعب فيه كثريا

صغار أو مرىض، وليس هلم مصدر : وله ذرية ضعفاء  -٥
 .للرزق إال هذه اجلنة

ِفدرجة تعلقه هبذه اجلنة كبري   ًة جدا، فكيف يكون شعوره ُّ ٌ
 !.وخيبة أمله وإحباطه إذا أصاهبا إعصار فيه نار فاحرتقت؟

Ì Ë  Ð Ï Î Í :يقول تعاىل  
 Ñ ]أنه سبحانه ما رضب هذا :  ، أي]٢١٩: البقرة

 .ُيتفكر عباده فيهاملثل وما ساقه إال ألجل أن 
َّوعند التفكر والتأمل يف اآلية كام أراد منا سبحانه   ف نكتش: ِ

أن املراد هبذا املثل هو تشبيه حال صاحب هذه اجلنة بحال 
ٌاملرائي واملنان يف صدقاته؛ إذا أتى يوم القيامة وهو حمتاج 
ًلكل حسنة من حسناته، فإذا هي قد أصبحت هباء منثورا ٍ. 

فحال صاحب اجلنة إذا أصاهبا إعصار فاحرتقت؛ كحال   
 .اةصاحب الصدقة الذي أحرق حسناته باملن واملراء
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وبالتفكر يف هذه األمثال يصل اإلنسان إىل إخالص   
 .العمل

¤ ¥  :ٍوقال تعاىل يف مثل آخر من أمثال القرآن  
 ± ° ¯     ® ¬ « ª © ¨ § ¦

³ ² ¹ ¸ ¶ µ ´  » º 
 Å  Ä Ã Â Á   À ¿ ¾ ½ ¼
 Ï Î   Í ÌË   Ê É   È Ç Æ

Ñ Ð  ]٢٤:يونس[. 
ٍهنا كأرض ويف هذا املثل بيان حلقيقة هذه احلياة، وأ  

أنتجت أحسن ثامرها، ثم أصابتها جائحة من اجلوائح، فإذا 
 .هي خالية كأهنا مل تكن مليئة بالثمرات واخلرضوات

SR Q P O N M  :وقال تعاىل  
 ^ ] \  [ Z Y X W V U T
 h g f ed    c b a ` _

k j i ]فليتفكر اإلنسان .]٢١-٢٠:احلرش 
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ّنزل عىل جبل الهند، فامذا لو أوأنه يف هذا القرآن وقوة تأثريه 
  .ينبغي أن يكون أثره عىل نفسه؟

َّكام أنه سبحانه عدد لعباده أنواع خملوقاته  § يف السموات َ
َواألرض، وذكر صفاته سبحانه ونعمه التي  أنعمها عىل ِ

 .عباده، ليتفكروا فيها
3 4 5 6 7   8 9: ;  :فقال تعاىل  

 HG F E   D CB A @ ?> = <
 N M L K  J I S R Q P O   

 ̀_ ̂  ]  \ [ ZY  X W V U T 
l k j i h  g fe     d c ba  

 .]٣-٢ :الرعد[
P   O NM L K J I H   :وقال تعاىل  

 Z Y  X W V U T S R Q
 c  b à   _  ̂ ] \ [
 k j i  h g f e d
 v u t sr q  p on m l
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 ½  ¼ » º ¹  ̧¶ µ

Á À ¿ ¾ ]١٤-١٠ :النحل[. 
 بالتفكر يف عاقبة من مىض قبلهمًوالناس أيضا مأمورون  §

 من األمم، وما هو السبب يف هالكهم؟ وهل كانوا ضعفاء
ال يتحملون العذاب؟ أم أهنم كانوا أصحاب قوة عاتية 

 . ؟اهللاومع ذلك مل يصمدوا أمام جنود 

@ A 9 : ; >= < ?  :يقول تعاىل  
   M L         K J IH G F E D C  B
 X W  V U T S R Q P O N
c b  a  ̀ _  ̂ ]\ [ Z Y 

h g f e d  l kj i
q p o nm s r ]الروم: 

٩-٨[. 
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 إىل وجوب التفكر فكانوا يأمرونالصالح وقد تنبه السلف   
 .أصحاهبم بذلك

أعينكم ِّعودوا : (-اهللارمحه -قال أبو سليامن الداراين  
 .)١()وقلوبكم التفكرالبكاء، 

                                                      
 ).٩/٢٧٤(حلية األولياء   ) ١(
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ًإن للتفكر حدودا جيب عىل املسلم أن يقف عندها، فال   
ًيشتط يف تفكريه بعيدا، فعليه أن ال يتفكر يف ذات   سبحانه اهللاُّ

 .وتعاىل، وال يتفكر يف كيفية صفاته
ُتفكروا «: r اهللاقال رسول : قال ب عن ابن عمر   َّ َ َ

ِيف آالء  َ ِوال تفكروا يف ، اهللاِ ُ َّ َ َ َ  .)١(»U اهللاَ
تفكروا يف كل يشء، وال : ( قالبوعن ابن عباس   

  .)٢()اهللاتفكروا يف 
َوال تف   َ َ ُرن يف ذي العال عز وجههكَ ُ ْ َ َُّ َ َ َِّ ِ َ 
ْفإنك تر       َ ََّ ِ ُى إن فعلـت وختـذلدَ َْ َ ْْ ُ َ ََ ِ  
َودون   ُ َك مصنوعاته فاعتبـَ ْ ََ ِ ِ ُ ْ َ َر هبـَِ  اــِْ
َوقل مثل     ْْ ُِ ُ ما قال اخلليل الـمبجلَ ْ ُ ََّ َ َُ َِ َ)٣( 

                                                      
 .،  وحسنه األلباين)٣/٥٢٥( اعتقاد أهل السنة  )١(
): ١٣/٣٨٣(قال ابن حجر يف فتح الباري ). ١٠٨ (اإلبانة البن بطة  ) ٢(

 .سنده جيد
 ).١٧/١٠٣(تفسري القرطبي  ) ٣(
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َفإذا دخلت هذه األفكار يف رأس العبد فعليه أن ينتهي   
َا، وليحاول أن يفكـهذ باهللا منـا، وليستعـعنه ٍور ـر يف أمـُ

 .أخرى
أما التفكر يف معاين أسامء اهللا وصفاته دون بحث عن   

ل يف َّالكيفية فهذا أمر مطلوب ألن من يتأمل عىل سبيل املثا
معنى علم اهللا الشامل لكل يشء ومراقبة اهللا له واطالعه 
 .عليه يقوده  ذلك إىل اخلوف منه سبحانه والبعد عام يسخطه

ً أن اإلنسان قد يتفكر يف أشياء ال تفيده ال دنيويا وال كام  
ًأخرويا، فيتفكر مثال يف كيفية إبداع الالعب الفالين يف لعبه،  ً

الفالين يف أغانيه، أو يف طريقة متثيل أو يف كيفية أداء املطرب 
املمثل يف أفالمه ومسلسالته، وقد يرى امرأة أجنبية عنه 
ًفيتفكر يف مجاهلا وحماسنها، ويذهب عقله وقلبه رشقا وغربا  ً
ًيف التفكر فيها، وهذا التفكر وأشباهه مذموم عقال ورشعا؛  ً ٌ

 .ألنه ال يوصل إىل فائدة دنيوية أو فائدة أخروية
هو التفكر الذي يوصل العبد إىل ثمراته : فكر املحمودوالت  

 .وفوائده
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أصل اخلري : قاعدة جليلة: (-اهللارمحه -قال ابن القيم   
ِوالرش من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ اإلرادة والطلب؛ يف  َ ِ

 ).الزهد، والرتك، واحلب، والبغض
 

 .الفكر يف مصالح املعاد   -١
 .هباويف طرق اجتال   -٢
 . ويف دفع مفاسد املعاد   -٣
 .ويف طرق اجتناهبا   -٤

 : ويليها أربعة،ُّفهذه أربعة أفكار هي أجل األفكار  
 .فكر يف مصالح الدنيا   -١
 .طرق حتصيلها يف فكرو   -٢
 . وفكر يف مفاسد الدنيا   -٣
 .طرق االحرتاز منهافكر يف و   -٤

 .ءفعىل هذه األقسام الثامنية دارت أفكار العقال  
  ونعمه، وأمره وهنيه،اهللالفكر يف آالء : ورأس القسم األول  
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وطرق العلم به وبأسامئه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما 
 .)١()واالمها

فام هي املجاالت التي يمكن لإلنسان بالتفكر فيها أن   
 .يصل إىل فائدة وثمرة؟

وما هي األشياء التي إذا أعمل املسلم فيها عقله وقلبه   
 .ج منها بنتيجة وربح؟خر

 

لقد أمر سبحانه بالتفكر يف النفس وحث عىل ذلك، فقال   
 :الروم[ 9 : ; > :ًا للمرشكنيَّسبحانه ذام

٨[ . 
 والتفكر يف النفس أوىل من التفكر يف غريها من املخلوقات؛  

ألهنا أقرب إىل اإلنسان من غريها، واإلنسان أعلم بأحواهلا 
 .ال ما عداهامن أحو

                                                      
 ).١٩٨(الفوائد  ) ١(
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ومن تأمل يف ذاته وتفكر يف صفاته ظهرت له عظمة بارئه   
 . بل من عرف حقيقة نفسه فقد عرف عظمة ربهوآيات مبدئه، 

 

  لإلنسان، كيف خلق هذا اجلسد؟اهللالتفكر يف كيفية خلق    -
 .؟؟ وكيف جعل فيه السمع والبرصَّوكيف شكله

 ًكر يف عيوب هذه النفس، وهو أمر مهم جدا؛ ألنه الوالتف   -
ّيمكن أن يقوم اإلنسان نفسه ويصحح عيوهبا ويعدهلا إال 

 فـًبعد التفكر، فإذا كان فكره صحيحا عرف العيوب واكتش
 من األخطاء، وبالتايل امتنع عن الوقوع فيام وقع فيه
 .األخطاء، واجتهد يف حتصيل ما يسرت به عيوب نفسه

 خلق اهللاكر يف أحوال الزوجة واألوالد واألرسة؛ ألن التف   -
أزواجنا من أنفسنا، وأبناؤنا إنام خرجوا من أصالبنا، 
ٌوكذلك نحن جزء من آبائنا وأمهاتنا، فالتفكر يف أحوال 

فيتفكر اإلنسان يف . هؤالء هو جزء من التفكر يف النفس
 أحواهلم، وأعامهلم، وما هي الثغرات يف هذه األرسة؟ وما

 .هي الطريقة املناسبة إلصالحهم؟
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 من العجائب والغرائب الدالة عىل حكمة اهللاإن يف خلق   
 .ً وقدرته وجالله شيئا هيول الناظرين واملتفكريناهللا

فلامذا يتفكر الناس يف خلق السموات واألرض، وعجائب   
 الكون؟ 

: ًجميبا عىل هذا السؤال -اهللاه رمح-سعدي ابن يقول   
 ليستدلوا هبا عىل املقصود منها، ودل هذا عىل أن التفكر عبادة(

 اهللا العارفني، فإذا تفكروا هبا عرفوا أن اهللامن صفات أولياء 
    v u t s r q :ًمل خيلقها عبثا،  فيقولون

 .)١() عن كل ما ال يليق بجاللك]١٩١ :آل عمران[
 يستفيد من العلوم التجريبية والطبيعية يف وعىل اإلنسان أن  

جمال التفكر، فكم من املخلوقات التي مل يكن أسالفنا يعرفوهنا 
 7 8 9 : :قد ظهرت للوجود، قال تعاىل

 .]٨ :النحل[
فهو سبحانه خيلق ما ال نعلمه يف قيعان املحيطات، ويف   

                                                      
 ).١٦١(تيسري الكريم الرمحن   ) ١(
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 y :أجواف املغارات، ويف أقطار السموات، قال تعاىل
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 عليه، اهللا تفكر املسلم يف نعم :ومن جماالت التفكر املهمة  
ويف زوجته التي دله  إياها، اهللافيتفكر يف وظيفته التي رزقه 

، فأصبحت من أقرب ليها وقد ال يكون يعرفها من قبلاهللا ع
  به وهو يسمعاهللاذي اختصه ، ويف األمن واألمان الالناس إليه

 .دث التفجري والقتل التي تكون من حولهابحو
 

 ! " #Ò Ñ Ð   :يقول تعاىل  
 . ]٢٢٠-٢١٩:البقرة[

 يف زوال: يعني: (يف تفسري اآلية بيقول ابن عباس   
 .)١()الدنيا وفنائها، وإقبال اآلخرة وبقائها

                                                      
 ).٢/٣٦٩(تفسري الطربي   ) ١(
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لعلكم تتفكرون يف الدنيا : (-اهللارمحه -وقال قتادة  
 .)١()واآلخرة؛ فتعرفون فضل اآلخرة عىل الدنيا

 

  Z ] \ [ ^ :يقول سبحانه وتعاىل  
 . ]٦١:الواقعة[

تدل هذه اآلية عىل أن هناك أشياء يف نشأة اإلنسان ختفى   
عىل البرش، وال يمكن معرفتها، فال جيوز لنا إضاعة الوقت يف 

 .  هذه األمورالتفكر يف
وهذا من الفروق بني النظرة اإلسالمية والنظرة الغربية   

إىل املخلوقات، فالنظرة الغربية امللحدة ترى أنه من املمكن 
والنظرة اإلسالمية تعرتف بأن هناك جتربة ومعرفة كل يشء، 

 .ُأشياء ال يمكن معرفتها وحدودا ال جيوز جتاوزها
 : ًفمثال

                                                      
 ).٢/٣٦٩(تفسري الطربي   ) ١(
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أهل ٌحاث التي أضاع كثري من هذه األب. أبحاث الروح  
 سبحانه اختص بأرسار اهللا؛ ولو علموا أن الكفر أوقاهتم فيها

األبحاث الروح لنفسه لتوقفوا عند حدودهم، وأوقفوا تلك 
من ًالتي أهدرت األموال والطاقات، بل وأدخلت كثريا 

 .الشكوك والشبهات يف املعتقدات
 Å Ä ÃÂ Á À  È Ç Æ :قال تعاىل  

Í Ì Ë Ê ÉÎ  ]٨٥:اإلرساء[ . 
كثري من العوامل الغيبية ال يمكن استكشافها ًوأيضا   

 كعامل املالئكة، وعامل اجلن، ، لقواعد العلم املاديوإخضاعها
ُفهذه من األمور التي جيب عىل املسلم أن يوقف . وغري ذلك

يتجاوز ذلك؛ ألهنا من َفكره عىل ما ورد فيه الرشع، وأال 
 .والتجربة اكتشافها بالفكر املغيبات التي ال يمكن

إليك هذه املقولة البيانية البديعة التي فيها وبعد هذا،   
، وخلق احليوانات، وخلق ُّحتريك للتفكر يف خلق اإلنسان

  .السموات واألرض
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 :-اهللارمحه -يقول الغزايل
 من نطفة، َق املخلوَن هذا اإلنساU اهللاإن من آيات (  

العجائب الدالة عىل  ُوأقرب يشء إليك نفسك، وفيك من
عىل عرش عشريه،   تعاىل ما تنقيض األعامر يف الوقوفاهللاعظمة 

 فيا من هو غافل عن نفسه، وجاهل هبا؛ كيف!! وأنت غافل عنه
 .تطمع يف معرفة غريك؟

 تعاىل بالتدبر يف نفسك يف كتابه العزيز اهللاوقد أمرك   
 .]٢١:الذاريات[ v u ts r :فقال
` a      :، قال تعاىلمهينةن نطفة اذكر أنك خملوق م  

  o n m l k j i h g f e d   c   b
q p ]٢٠-١٧:عبس[. 

U  T S R Q P O N M  :وقال تعاىل  
W  V] ٢٠:الروم[. 

 p  z y  x w v u    t  s r q: وقال تعاىل  
 .]٣٨-٣٧:القيامة[ }
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! " # $ % & ' ) (  :وقال تعاىل  
 .]٢٢-٢٠:املرسالت[  * + , -  .

Z    Y X  ]  \ [ ^ _  :وقال تعاىل  
b   a ` ]٧٧:يس[ . 

 :اإلنسان[ º   « ¼ ½ ¾ ¿:وقال  
٢[. 

 ثم ذكر كيف جعل النطفة علقة، والعلقة مضغة، واملضغة  
k  j  i   h  g  f  e   :ًعظاما، فقال تعاىل

  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l
 ~  }  |   {  z  y  x 

  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  � 
 . ]١٤-١٢:املؤمنون[

َيف الكتاب العزيز ليس ليسمع ) النطفة(فتكرير ذكر    ُ
 !.لفظه ويرتك التفكر يف معناه

ِفانظر اآلن إىل النطفة وهي قطرة من املاء قذرة، لو تركت   ُ 
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ساعة ليرضهبا اهلواء فسدت وأنتنت، كيف أخرجها رب 
 !.لرتائبمن الصلب وا األرباب

وكيف مجع بني الذكر واألنثى وألقى األلفة واملحبة يف   
 !. قلوهبم

 !. وكيف قادهم بسلسلة املحبة والشهوة إىل االجتامع  
 !.وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع  
وكيف استجلب دم احليض من أعامق العروق ومجعه يف   
 !. الرحم

 ه بامء احليض، وغذاهثم كيف خلق املولود من النطفة، وسقا  
 !. حتى نام وربا

َكيف جعل النطفة وهي بيضاء مرشقة علقة محراءو   ًُ ٌ .! 
 !.ًثم كيف جعلها مضغة  
 - وهي متساوية متشاهبة -ثم كيف قسم أجزاء املضغة   

 !.إىل العظام واألعصاب والعروق واألوتار واللحم
َثم كيف ركب من اللحوم واألعصاب والعروق األعضاء    َّ
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ّظاهرة، فدور الرأس وشق السمع والبرص واألنف والفم ال ّ َ
َّوسائر املنافذ، ثم مد اليد والرجل وقسم رؤوسها باألصابع،  َ

 !.وقسم األصابع باألنامل
ثم كيف ركب األعضاء الباطنة من القلب واملعدة والكبد   

 والطحال والرئة والرحم واملثانة واألمعاء، كل واحد عىل شكل
 !.خمصوص، لعمل خمصوصخمصوص، ومقدار 

َثم كيف قسم كل عضو من األعضاء بأقسام أخر، فركب    ُ
العني من سبع طبقات، لكل طبقة وصف خمصوص، وهيئة 
ٌخمصوصة لو فقدت طبقة منها، أو زالت صفة من صفاهتا؛  ُ

 !.تعطلت العني عن اإلبصار
فانظر اآلن إىل العظام وهي أجسام صلبة قوية كيف خلقها   

ًة رقيقة، ثم جعلها قواما للبدن وعامدا له، ثم من نطفة سخيف ً
ٍقدرها بمقادير خمتلفة وأشكال خمتلفة، فمنه صغري وكبري وطويل ٍ َ 

مستدير وجموف ومصمت وعريض ودقيق، وملا كان اإلنسان 
 ًحمتاجا إىل احلركة بجملة بدنه وببعض أعضائه؛ مل جيعل عظمه
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ًعظام واحدا، بل عظاما كثرية بينها مفاصل ح ً تى تتيرس هبا ً
 عىل وفق احلركة املطلوبة َّوقدر شكل كل واحدة منهااحلركة، 

هبا، ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من 
 أحد طريف العظم، وألصقه بالعظم اآلخر كالرباط له، ثم خلق

ًيف أحد طريف العظم زوائد خارجة منه، ويف األخرى حفرا 
ائد لتدخل فيها وتنطبق عليها، غائصة فيه موافقة لشكل الزو

فصار العبد إن أراد حتريك جزء من بدنه مل يمتنع عليه، ولوال 
 . املفاصل لتعطل عليه ذلك

ا ـام الرأس وكيف مجعهـ عظاهللار كيف خلق ـثم انظ  
ًوركبها، وقد ركبها من مخسة ومخسني عظام خمتلفة األشكال 

ُرة ُ، فألف بعضها إىل بعض بحيث استوى به كوالصور
 .الرأس كام تراه

وليس املقصود من ذكر عدد العظام أن يعرف عددها،   
فإن هذا علم قريب يعرفه األطباء واملرشحون، إنام الغرض 
أن ينظر يف مدبرها وخالقها كيف قدرها ودبرها وخالف بني 

؛ ألنه !أشكاهلا وأقدارها وخصصها هبذا العدد املخصوص
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 اإلنسان حيتاج إىل قلعه، ًلو زاد عليها واحد لكان وباال عىل
فالطبيب ًولو نقص منها واحد لكان نقصانا حيتاج إىل جربه، 

ل البصائر ـ، وأهاـه العالج يف جربهـرف وجـر فيها ليعـينظ
ّينظرون فيها ليستدلوا عىل جاللة خالقها ومصورها فشتان 

 .بني النظرين
وكذلك التفكر يف أمر هذه األعصاب والعروق واألوردة   
 .ايني وعددها ومنابتهاوالرش

فانظر اآلن إىل ظاهر اإلنسان وباطنه، وإىل بدنه وصفاته،   
فرتى به من العجائب والصنعة ما يقىض به العجب، وكل ذلك 

ُفرتى من هذا صنعه يف قطرة ماء؛ فام  يف قطرة ماء، اهللاصنعه  َ
 . !ُصنعه يف ملكوت السموات وكواكبها؟

ومقاديرها وأعدادها وما حكمته يف أوضاعها وأشكاهلا   
واجتامع بعضها وتفرق بعضها واختالف صورها وتفاوت 

 !.مشارقها ومغارهبا؟
فال تظنن أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمة،   
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ًبل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا، وأمجع للعجائب من بدن  ً
 اإلنسان، بل ال نسبة جلميع ما يف األرض إىل عجائب السموات،

¤  ، Z ] \ [ ^_ ` :ولذلك قال تعاىل
¬ « ª ©  ¨   § ¦ ¥ 

 .]٥٧:غافر[ ® ¯ °
ًفارجع اآلن إىل النطفة وتأمل حاهلا أوال، وما صارت إليه   

ًثانيا، وتأمل أنه لو اجتمع اجلن واإلنس عىل أن خيلقوا للنطفة 
ًسمعا أو برصا أو عقال أو قدرة أو علام أو روحا، أو خيلقوا فيها  ً ًً ً

ًعظام أو عرقا ً أو عصبا أو جلدا أو شعرا، هل يقدرون عىل ً ً ً
َبل لو أرادوا أن يعرفوا كنه حقيقتهذلك؟  ْ  وكيفية خلقته بعد ُ

 !. تعاىل ذلك لعجزوا عنهاهللاأن خلق 
ّفالعجب منك لو نظرت إىل صورة إنسان مصور عىل   

ّحائط، تأنق النقاش يف تصويرها حتى قرب ذلك من صورة 
ك من ُبُّ تعجَمُظَع!! كأنه إنسان: يهااإلنسان، وقال الناظر إل

ُصنعة النقاش وحذقه وخفة يده ومتام فطنته، وعظم يف قلبك  َ
حمله، مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنام متت بالصبغ والقلم 
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واليد، ويشء من ذلك ليس من فعل النقاش وال خلقه، بل 
هو من خلق غريه، وإنام منتهى اجلمع بني الصبغ واحلائط 

يب خمصوص، فيكثر تعجبك منه وتستعظمه وأنت عىل ترت
ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها يف 
األصالب والرتائب، ثم أخرجها منها فأحسن تشكيلها، 
َّوقدرها فأحسن تقديرها، وصورها فأحسن تصويرها،  َّ
َّوقسم أجزاءها املتشاهبة إىل أجزاء خمتلفة، فأحكم العظام يف 

َّأرجائها، وحس ن أشكال أعضائها، وزين ظاهرها وباطنها، َ
ورتب عروقها وأعصاهبا، وجعل هلا جمرى لغذائها، ليكون 

  .ذلك سبب بقائها
وجعلها سميعة بصرية عاملة ناطقة، وخلق هلا الظهر   

ًأساسا لبدهنا، والبطن حاويا آلالت غذائها، والرأس جامعا  ً ًَ َ
 .حلواسها

 يف الرحم يف ظلامت ثم تفكر يف ما حيدث يف خلق اجلنني  
ثالث، ولو كشف الغطاء والغشاء وامتد البرص لكان يرى 
ّالتخطيط والتصوير يظهر عليها شيئا فشيئا، وال يرى املصور  ً ً
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ًوال آلته، فهل رأيت مصورا أو فاعال ال يمس آلته ومصنوعه  ً
 .وال يالقيه، فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه

 متام رمحته؛ فإنه ملا ضاق الرحم ثم انظر مع كامل قدرته إىل  
وهتيأ  َّكيف هداه السبيل حتى تنكس وانقلبملا كرب عن الصبي 

للخروج وحترك وخرج من ذلك املضيق، وطلب املنفذ كأنه 
 !. عاقل بصري بام حيتاج إليه

ثم ملا خرج واحتاج إىل الغذاء كيف هداه إىل التقام الثدي،   
األغذية الكثيفة كيف دبر له ًثم ملا كان بدنه سخيفا ال حيتمل 

ًيف اللبن اللطيف املستخرج بني الفرث والدم سائغا خالصا،  ً
وكيف خلق الثديني ومجع فيهام اللبن، وأنبت منهام حلمتني 
ْعىل قدر ما ينطبق عليهام فم الصبي، فقدر احللمة عىل قدر فتحة ََّ َ َ 
ًالفم يف الصبي، ثم فتح يف حلمة الثدي ثقبا ضيقا جدا ح ً تى ال ً

ًخيرج اللبن منه إال بعد املص تدرجيا، فإن الطفل ال يطيق منه 
إال القليل، ثم كيف هداه إىل االمتصاص حتى يستخرج من 
ذلك املضيق اللبن الكثري عند شدة اجلوع، ثم انظر إىل عطفه 
ّورمحته ورأفته كيف أخر خلق األسنان إىل متام احلولني، ألنه 
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للبن فيستغني عن السن، وإذا كرب يف احلولني ال يتغذى إال با
مل يوافقه اللبن السخيف، وحيتاج إىل طعام غليظ، وحيتاج الطعام 
إىل املضغ والطحن فأنبت له األسنان يف وقت احلاجة، ال قبلها 

فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة يف تلك . وال بعدها
ه يف الوقت ّاللثاة اللينة، ثم حنن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبري

 الرمحة عىل اهللاًالذي كان عاجزا عن تدبري نفسه، فلو مل يسلط 
قلوهبام لكان الطفل أعجز اخللق عن تدبري نفسه، ثم انظر كيف 
ًرزقه القدرة والتمييز والعقل واهلداية تدرجيا حتى بلغ وتكامل 

ًفصار مراهقا ثم شابا ثم كهال ثم شيخا، ً ًإما كفورا أو شكورا،  ًً ً
ً أو عاصيا، مؤمنا أو كافرامطيعا ¬  :ً، تصديقا لقوله تعاىلً

 »   º  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
 Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

 Ë Ê É È Ç Æ ]٣-١:اإلنسان[. 
 التي األرض يف نفسك فتفكر يفوإذا عرفت طريق الفكر   
 أهنارها وجباهلا ومعادهنا، ثم ارتفع منها إىل يفمقرك، ثم  هي

 . ملكوت السموات
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فانظر إىل األرض وهي ميتة، فإذا أنزل عليها املاء اهتزت   
وربت واخرضت وأنبتت عجائب النبات، وخرجت منها 
أصناف احليوانات، ثم انظر كيف أحكم جوانب األرض 
باجلبال الراسيات الشوامخ الصم الصالب، وكيف أودع 

 جترى عىل وجهها، ، وأسال األهنارففجر العيونياه حتتها، امل
ًوأخرج من احلجارة اليابسة ومن الرتاب الكدر ماء رقيقا 

ًعذبا صافيا زالال، وجعل به كل يش ً حي، فأخرج به فنون ء ً
األشجار والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونخل 
ن ورمان وفواكه كثرية ال حتىص، خمتلفة األشكال واأللوا

َّوالطعوم والصفات، يفضل بعضها عىل بعض  األكل، يف ُ
 .تسقى بامء واحد، وخترج من أرض واحدة

ومن آياته اجلواهر املودعة حتت اجلبال، واملعادن احلاصلة   
من األرض، وما من مجاد وال حيوان وال نبات إال وفيه حكمة 

ًما خلق يشء منها عبثاوحكم من هذا اجلنس،  ً وال لعبا وال ُ
 الذيًال، بل خلق الكل باحلق كام ينبغي، وعىل الوجه هز

 . ينبغي، وكام يليق بجالله وكرمه ولطفه
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ومن آياته أصناف احليوانات، وانقسامها إىل ما يطري وإىل   
ما يميش، وانقسام ما يميش إىل ما يميش عىل رجلني وإىل ما 

 بعض يفيميش عىل أربع وعىل عرش وعىل مائة كام يشاهد 
  .احلرشات

: وتذكر عجائب العنكبوت وهي من صغار احليوانات  
يف بنائها بيتها، وىف مجعها غذاءها، وىف إلفها لزوجها، وىف 

 هندسة بيتها، وىف هدايتها إىل يفادخارها لنفسها، وىف حذقها 
 . حاجاهتا

ًفرتى العنكبوت يبني بيته عىل طرف هنر، فيطلب أوال   
 ذراع فام دونه، حتى موضعني متقاربني بينهام فرجة بمقدار
 ويلقي اللعاب يبتدئيمكنه أن يصل باخليط بني طرفيه، ثم 

 هو خيطه عىل جانب ليلتصق به، ثم يغدو إىل اجلانب الذي
ًاآلخر فيحكم الطرف اآلخر من اخليط، ثم كذلك يرتدد ثانيا 
ًوثالثا وجيعل بعد ما بينهام متناسبا تناسبا هندسيا، حتى إذا  ً ً ً

مط ورتب اخليوط اشتغل باللحمة، ويراعي أحكم معاقد الق
 مجيع ذلك تناسب اهلندسة، وجيعل ذلك شبكة يقع فيها يف
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 يفً زاوية مرتصدا لوقوع الصيد يفالبق والذباب، ويقعد 
الشبكة، فإذا وقع الصيد بادر إىل أخذه وأكله، فإن عجز عن 

 طريفالصيد كذلك طلب لنفسه زاوية من حائط ووصل بني 
 يفً، ثم علق نفسه فيها بخيط آخر، وبقي منكسا الزاوية بخيط

اهلواء ينتظر ذبابة تطري، فإذا طارت رمى بنفسه إليه فأخذه 
 . ولف خيطه عىل رجليه وأحكمه ثم أكله

وما من حيوان صغري وال كبري إال وفيه من العجائب ما   
ال حيىص، أفرتى أنه تعلم هذه الصنعة من نفسه، أو تكون 

ّمي، أو علمه، أو ال هادي له وال معلم؟بنفسه، أو كونه آد ّ! ،
ُّأفيشك ذو برصة يف أنه ُ َ َ  مسكني ضعيف عاجز، بل الفيل َ

العظيم شخصه الظاهرة قوته عاجز عن أمر نفسه، فكيف هذا 
احليوان الضعيف، أفال يشهد هو بشكله وصورته وحركته 

وخالقه القادر ! وهدايته وعجائب صنعته لفاطره احلكيم
 هذا احليوان الصغري من عظمة اخلالق يفلبصري يرى ، فا!العليم

ّاملدبر وجالله وكامل قدرته وحكمته ما تتحري فيه األلباب 
 . ًوالعقول، فضال عن سائر احليوانات
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 وهذا الباب ال حرص له؛ فإن احليوانات وأشكاهلا وأخالقها  
 وإنام سقط تعجب القلوب منها ألنسهاوطباعها غري حمصورة، 

ً، نعم إذا رأى حيوانا غريبا ولو دودا جتدد اهدةبكثرة املش ً ً
 واإلنسان أعجب احليوانات،.  ما أعجبهاهللاسبحان : تعجبه، وقال

 ألفها التيوليس يتعجب من نفسه، بل لو نظر إىل األنعام 
 .)١() ما أعجبهاهللاسبحان : تعجب وقال

                                                      
 .بترصف) ٤٤٢-٤/٤٣٥(إحياء علوم الدين   )١(
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  بعملكن استجالهباإن التفكر من األعامل القلبية التي يم  
 :األمور التالية

 

ًإن إبليس قد أخذ عهدا عىل نفسه أن يغوي الثقلني، وقد   
ً له جنودا وأتباعا يعملون عىل ذلك، وهم حريصون اهللاهيأ  ً

ًعىل منع اإلنسان من أعامل اخلري كلها، خاصة األعامل القلبية، 
 .والتي منها التفكر

عالمة استحواذ الشيطان عىل : (-اهللارمحه -قال الكرماين  
 ونعامئه والقيام اهللاأن يشغل قلبه عن التفكر يف آالء : العبد

بشكرها، ويشغل لبه عن التفكر واملراقبة بتدبري الدنيا 
 .)١()ومجعها

وقد دلنا سبحانه وتعاىل عىل االستعاذة من إبليس قبل   
                                                      

 .باختصار) ٤/٢٢٧(تفسري النسفي   ) ١(
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القرآن الكريم من قراءة القرآن؛ ألن التفكر والتدبر يف آيات 
أهم جماالت التفكر، واالستعاذة قبل االبتداء بقراءة القرآن 

 .ٌسبب لطرد الشيطان املوسوس لإلنسان
 واملعنى يف االستعاذة عند ابتداء: (-اهللارمحه -يقول ابن كثري  
قراءته، وخيلط عليه، ويمنعه ئ القارلئال يلبس عىل : القراءة

 .)١()من التدبر والتفكر
 

َلقد منع    َّ سبحانه وتعاىل كل من تكرب يف األرض بغري اهللاَ
َ هذا اخلري احلق، وامتنع عن اإليامن بآياته، واالنقياد ألحكامه

 . والذي هو التفكر،َالعظيم
J I H G F  K: يقول تعاىل  

 V U  T S R Q P O N  M L
 ` _  ^ ] \ [ Z Y X W

 j i h  g f e d cb a 

                                                      
 ).٢/٧٧٣(تفسري ابن كثري   ) ١(
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 أمنع قلوهبم: ( قال احلسن يف تفسري هذه اآلية]١٤٦ :عرافاأل[
 .)١()التفكر يف أمري

سامع :  تعاىلاهللاومن أكرب املعايص املانعة للتفكر يف عظمة   
اعلم أن سامع الغناء يلهي القلب : (يقول ابن اجلوزي. الغناء

 .)٢() سبحانهاهللاعن التفكر يف عظمة 
 هواتك ورغباتك؛ لئال أال تنقاد لش-أخي املسلم-فاحرص   

َمتنع من هذا اخلري العظيم ْ ُ. 
 

وزيارة القبور من أهم األعامل التي تساعد عىل تفكر   
َالقلب، فإذا زار العبد القبور تفكر بعني بصريته، وعلم أن  ُ

 .مآله إىل هذه احلفرة، فيكثر من األعامل الصاحلة
 .)٣()بور تفكركمزوروا الق: (-اهللارمحه -قال مغيث األسود  

                                                      
 ).٤/٤٢٤(إحياء علوم الدين   ) ١(
 ).٢٧٤(تلبيس إبليس   ) ٢(
 ).٢٣٨(أهوال القبور   )٣(
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 لقد تنبه سلف هذه األمة إىل فوائد التفكر العظيمة، وثمراته  
ًاجلليلة، فحثوا أنفسهم وإخواهنم عىل التفكر، وعدوه عمال  ُّ

 . ًجليال من أهم األعامل وأفضلها
 .)١()تفكر ساعة خري من قيام ليلة: (بقال ابن عباس   

رمحه - وعن احلسن البرصي ،)٢(سومثله عن أيب الدرداء 
 .)٣(-اهللا

ركعتان مقتصدتان يف تفكر : (بوقال ابن عباس   
ٍخري من قيام ليلة والقلب ساه ٌ()٤(. 

َحممد بن كعب القرظيوعن    لئن أقرأ يف : (-اهللارمحه - ُ
                                                      

 ).١/٣٠٢ (العظمة أليب الشيخ   )١(
: ، وقال ابن صاعد)١/٢٠٩(لياء ، وحلية األو)١١٨ (شعب اإليامن   ) ٢(

 .صحيح
 ).٢٧٢(الزهد لإلمام أمحد   ) ٣(
 .)١١٤٧، ٢٨٨ (الزهد البن املبارك   ) ٤(
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 ال أزيد , و 9 : حتى أصبح بـ ليلتي
َّأحب إيل من أن أهذ القعليهام، وأتردد فيهام وأتفكر؛  رآن ُ

 .)١()ً، أو أنثره نثراليلتي
            

 

وهذا الفكر يثمر لصاحبه : (-اهللارمحه -يقول ابن القيم   
املحبة واملعرفة، فإذا فكر يف اآلخرة ورشفها ودوامها، ويف 
 الدنيا وخستها وفنائها؛ أثمر له ذلك الرغبة يف اآلخرة والزهد

يف الدنيا، وكلام فكر يف قرص األمل وضيق الوقت أورثه ذلك 
 .)٢()اجلد واالجتهاد، وبذل الوسع يف اغتنام الوقت

التفكر يف اخلري يدعو إىل : (بوقال ابن عباس   
 . )٣()العمل به، والندم عىل الرش يدعو إىل تركه

                                                      
 .)٢٨٧ (الزهد البن املبارك   ) ١(
 ).١٩٨(الفوائد   ) ٢(
 ).٤/٤٢٥(إحياء علوم الدين   )٣(
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من تفكر يف خلق نفسه عرف : (-اهللارمحه -وقال قتادة   
 .)١()ولينت مفاصله للعبادةأنه إنام خلق 

ما طالت فكرة امرئ قط إال : (-اهللارمحه -وقال وهب   
فهم، وما فهم امرؤ قط إال علم، وما علم امرؤ قط إال 

 . )٢()عمل
 

 ر الناس يف عظمةلو تفك: (-اهللارمحه -قال برش بن احلارث   
 .)٣()اهللا ملا عصوا اهللا

ُّمن الذكر يزيد احلب، : (-اهللارمحه - صمأل اوقال حاتم   ُ
 .)٤()ومن التفكر يزيد اخلوف

                                                      
 ).٤/٢٩٧(تفسري ابن كثري   ) ١(
 ).٥٦ (العظمة أليب الشيخ   )٢(
 ).٨/٣٣٧(ولياء حلية األ  ) ٣(
 ).٤/٤٢٥(إحياء علوم الدين   ) ٤(
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 .)١()الفكرة تذهب الغفلة، وحتدث للقلب اخلشية: (وقيل  
 

إن حمبة العبد هللا حتصل من التفكر يف النعم؛ ألن النفس   
َجمبولة عىل حمبة من أحسن إليها، فإذا تأمل اإلنسان نعم   اهللاِ

 .ثرية عليه أوصله ذلك إىل حمبته والرضا عنهالك
 

 وخلقه يف الكون، ويف اآلفاق، ويف اهللاإن التفكر يف آيات   
ألنه هبذا التفكر يرتسخ يف نفس من وسائل زيادة اإليامن ؛ األ

، وقوته، وعظمته، وتدبريه، وقيوميته، قلبه معاين قدرة اهللا
  .وحياته، ورمحته

  تبارك وتعاىلاهللالو أن : (-اهللارمحه - العبدييقول خليفة  
، ولكن املؤمنون تفكروا يف ُمل يعبد إال عن رؤية ما عبده أحد

جميء هذا الليل إذا جاء فمأل كل يشء، وغطى كل يشء، ويف 
                                                      

 ).١/١٩٨(تفسري النسفي   ) ١(
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 جميء سلطان النهار إذا جاء فمحا سلطان الليل، ويف السحاب
 تاء والصيف،املسخر بني السامء واألرض، ويف النجوم، ويف الش

فواهللا ما زال املؤمنون يتفكرون فيام خلق رهبم تبارك وتعاىل 
 .)١()حتى أيقنت قلوهبم برهبم

َتفك   ْر يف نبات األرض وانظرَ ْ ُْ ْ ََ َِ َ ِ ِ 
َإىل آثار ما صن     َ َ ِ َ َ  ُكــِليَاملَع ـــِ
َعيون من جلني شاخص   ِْ َِ ٍ ْ َ ُ ٌ  ٌاتــُ
ُبأبصار هي الذهب السبيك     ِ َِّ َُ َ َْ َّ ِ ٍ َ 
ٌىل قضب الزبرجد شاهداتَع   َ ِ َ ِ َ َْ َّ ُِ ُ َ 
َّبأن      َ َ ليس لاهللاِ ََ ِه رشيـْ َ  )٢(ُكــُ

 

 .إن اإلنسان متى تفكر يف نفسه عرف عيوهبا وحماسنها  

                                                      
 ).٤/٣٤٣(الدر املنثور   ) ١(
 ).١٠/٢٣٥(البداية والنهاية   )٢(
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التفكر مرآة تريك حسناتك : (-اهللارمحه -قال الفضيل   
 . )١()وسيئاتك

 إنه سيسعى إىل إصالحومتى ما علم اإلنسان حال نفسه ف  
 .عيوبه، وتطوير حماسنه

 الفكرة نور: ( يقول-اهللارمحه -وكان سفيان بن عيينة   
 :ًوكان دائام يتمثل) تدخله قلبك

ِرء كانت له فكَاملَذا ِإ   ُ َ ْ َ َ ُ ٌرةْ ٌففي كل يشء له عربة    َ َ ْ ِ ُِ َ ٍِّ ْ َ ُ َ 
 .)٢()التفكر مفتاح الرمحة؛ أال ترى أنه يتفكر فيتوب: (وقال  
 ام إن الثمرة اخلاصة للتفكر هي العلم، وإذا حصل العلم يفك  

 ّالقلب تغري حال القلب إىل اخلشية واإلحساس بالتقصري يف حق
ّتغريت ّ والرغبة يف اجلد واالجتهاد، فإذا تغري حال القلب اهللا

 .حاله أعامل اجلوارح، فيصلح اإلنسان، ويعلو شأنه، ويتحسن

                                                      
 ).٨/١٠٩(، وحلية األولياء )١٣ (العظمة أليب الشيخ   ) ١(
 ).٧/٣٠٦(حلية األولياء   ) ٢(
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ٍّعن مغيث بن سمي   َ ُ ُِ ْ ِْ ِ كان رجل ممن كان قبلكم يعمل : (ل قاَ
 :باملعايص، فبينام هو ذات يوم يسري إذ تفكر فيام سلف منه فقال

 .)١()فأدركه املوت عىل تلك احلال، فغفر له. اللهم غفرانك

 

إننا لو أردنا أن نصلح أحوال املسلمني علينا أن نتفكر يف   
 حاول اكتشاف أخطائها، ومقارنةنالوضع الراهن هلذه األمة، و

 ولنعلم السبب الذي جعل أسالفناحاهلا بحال السلف، 
َأن نسلم منيسيطرون عىل أرجاء الدنيا بينام نحن نحاول  َ 

    !.؟األيدي التي تطالنا
وهؤالء املصلحون واملجددون الكبار الذين مروا عىل   

 يف حال ؛ من املؤكد أن أول ما فعلوه هو النظرةاإلسالمياألمة 
املسلمني، ماذا ينقصهم؟ وأين اخللل؟ وما هي الثغرات؟ ثم 
ّبعد ذلك شمروا عن ساعد اجلد واالجتهاد يف حتصيل أسباب 

                                                      
الدر املنثور لسيوطي يف وا) ٢/٤٦٨(أخرجه هناد بن الرسي يف الزهد  ) ١(

)٤/٥٨.( 
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القوة واالرتقاء بحال املسلمني، وسد الثغرات من جهل ورشك 
 .ٍومعاص

 

رفة  صاحبه العلم واملعاهللاٌإن التفكر سبب ألن يرزق   
ٌواحلكمة، وسبب ألن يصل إىل فهم الرشيعة عىل أكمل الوجوه 

 .وأحسنها
ما أويت ما : (لقامن احلكيمًواصفا  سقال أبو الدرداء   

كان أويت عن أهل وال مال وال حسب وال خصال، ولكنه 
ًرجال سكيتا ِّ ِ  ، طويل التفكر، عميق النظر، وكان يغشى السلطانً

 .)١()عترب؛ فبذلك أويت ما أويتويأيت احلكام لينظر ويتفكر وي
 إن أهل العقل مل يزالوا يعودون: (-اهللارمحه -وقال احلسن   

 بالذكر عىل الفكر، وبالفكر عىل الذكر، حتى استيقظت قلوهبم
 . )٢()فنطقت باحلكمة

                                                      
 ).٣/٥٨٥(تفسري ابن كثري   ) ١(
 ).١٠/١٩(حلية األولياء   ) ٢(
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الفكر يف الدنيا : (-اهللارمحه -وقال أبو سليامن الداراين   
الفكر يف حجاب عن اآلخرة، وعقوبة ألهل الوالية، و

 .)١()اآلخرة يورث احلكمة، وحييي القلوب
 استعينوا عىل الكالم بالصمت: (-اهللارمحه -وقال الشافعي   

 . )٢()، وعىل االستنباط بالفكرة-أي عىل وزنه وجودته -
: احلكمة، وقوامها: الفضائل أربع، إحداها: (ًوقال أيضا  

 :وة، والثالثالتغلب عىل الشه: العفة، وقوامها: الفكرة، والثانية
 :العدل، وقوامه: التغلب عىل الغضب، والرابعة: القوة، وقوامها

 . )٣()يف اعتدال قوى النفس
، وكيف ألفوا !فكيف أنتج العلامء هذا اإلنتاج الغزير؟  

، وكيف استنبطوا هذه األقوال سواء يف التفسري !هذه الكتب؟
 !. أو يف الفقه؟

                                                      
 ).٤/٤٢٥(إحياء علوم الدين   ) ١(
 ).٢/٣١٤(، وفيض القدير )١/١٨٠(مفتاح دار السعادة   ) ٢(
 .بترصف) ٤/٤٢٥(إحياء علوم الدين   ) ٣(
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ًال شك أن جزءا كبريا من ذلك كان ن   ًتيجة للتأمل يف ً
  !والتأمل يف األحداث والوقائع وربط ذلك بالوحي، اهللاآيات 
 !.وبالفكر استطاع العلامء حل األمور املستعصية  
ْفهذا أبو حنيفة يسأل   عن أخوين تزوجا أختني، فدخل : ُ

ًاألخ األول عىل زوجة الثاين خطأ، ودخل الثاين عىل زوجة 
وا ذلك إال يف ـكتشفة، ومل يـا تلك الليلـاألول ووطئه

 .الصباح
ّفأعمل اإلمام فكره وتدبر املسألة بعد أن نظر يف األدلة   

 !.فخرج هبذه النتيجة
يا فالن، هل أعجبتك املرأة التي دخلت : - اهللارمحه  -قال   

فقال . نعم: وأنت يا فالن؟ قال. نعم: هبا، ورضيت هبا؟ قال
طلق فالنة، : طلق فالنة التي عقدت عليها، وللثاين: لألول

 !.ثم عقد لكل منهام عىل األخرى
وبالفكر استطاع العلامء أن جيمعوا بني النصوص التي   

 !.ظاهرها التعارض
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 ،]١٥:اإلرساء[ µ  ́³ ¶̧  :كقوله تعاىل  
َّإن «: rوقوله  ِيت يعذب ببكاء أهله عليهَاملِ ِ ِ ِْ ُ َِّ َ ْ ُ ُ ََ َ ِ َّ  !.؟)١(»َ

سان ال يتحمل معايص َّفإن اآلية القرآنية دلت عىل أن اإلن  
اآلخرين، ودل احلديث عىل أن امليت يعذب بمعصية أهله 

 .ونوحهم وجزعهم
ولكن العلامء بالتفكر استطاعوا أن يصلوا حلل هذه   

إن عذاب امليت إنام يكون إذا أمر أهله من : املسألة، فقالوا
ِبعده أن يبكوا عليه، فهو قد عذب عىل ما أمر به َ َ َ ِّ ُ. 

                                                      
 ).٩٢٧(، ومسلم )١٢٤٢(رواه البخاري   )١(
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خالته أنه بات ليلة عند  ب  بن عباساهللاعن عبد   
، حتى إذا r اهللافنام رسول ... ، rميمونة زوج النبي 

 اهللانتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول 
r ، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العرش

 .)١(ثم قام يصيل..... اخلواتم من سورة آل عمران 
 من نومه إال وبدأ بالتفكر باآليات r كاد يستيقظ فام  

التي أمر بالتفكر فيها وتدبرها، وهي آخر آيات سورة آل 
وهذه هي الطريقة التي جيب أن يسري عليها املسلم، . عمران

فيجمع بني التفكر والعبادة، فال يستغرق وقته يف التفكر 
 جيمع بدون عبادة، وال يستغرق وقته يف عبادة دون تفكر، بل

 .بينهام
رمحكم -فانظروا : (rفعله ما يقول ابن العريب عن   

                                                      
 ).٧٦٣(، ومسلم )١٨٣ ( البخاري رواه  ) ١(
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 إىل مجعه بني التفكر يف املخلوقات ثم إقباله عىل صالته -اهللا
ّبعده، وهذه السنة هي التي يعتمد عليها، فأما طريقة 
ًالصوفية أن يكون الشيخ منهم يوما وليلة وشهرا مفكرا ال  ً ً

ري الئقة بالبرش، وال عن الصواب غبعيدة يفرت؛ فطريقة 
 .)١()مستمرة عىل السنن

وال يعتني بواحدة فعىل املسلم أن جيمع بني الطريقتني،   
 .؛ ألن ذلك يوصله إىل الزلل، ويوقعه يف اخلطلدون أخرى

                                                      
 ).٤/٣٠١(تفسري القرطبي   ) ١(
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 إن عىل املسلم أن يقتدي بأسالفه الصاحلني، من الصحابة  
 .والتابعني وتابعيهم إىل يوم الدين

وقد تنبه أسالفنا إىل أمهية التفكر، فدأبوا عليه، وعملوا   
 .من حياهتم اليوميةًأصيال ًبه، وجعلوه جزءا 

ًأن رجال من أهل البرصة : -اهللارمحه -عن حممد بن واسع  
ركب إىل أم ذر بعد وفاة أيب ذر، يسأهلا عن عبادة أيب ذر، فأتاها 

كان : (قالت. سجئتك لتخربيني عن عبادة أيب ذر : فقال
 .)١()ًالنهار أمجع خاليا يتفكر

ما كان : سألنا أم الدرداء قلنا:  قال-اهللارمحه -وعن عون  
 .)٢()التفكر واالعتبار: (أفضل عبادة أيب الدرداء؟ قالت

                                                      
 ).١/١٦٤(حلية األولياء   ) ١(
 ).٧/٣٠٠(حلية األولياء   )٢(
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ً يقول يوما لسهل بن -اهللارمحه - بن املباركاهللاوهذا عبد   
ًعدي ورآه ساكتا متفكرا  .)١(!الرصاط: أين بلغت؟ قال: ً

ً يوما بني أصحابه -اهللارمحه -كى عمر بن عبد العزيزوب  
فكرت يف الدنيا ولذاهتا وشهواهتا : (فسئل عن ذلك فقال

فاعتربت منها هبا، ما تكاد شهواهتا تنقيض حتى تكدرها 
مرارهتا، ولئن مل يكن فيها عربة ملن اعترب، إن فيها مواعظ ملن 

 .)٢()َّادكر
ًسا يف جملس، فانطفأ  جال-اهللارمحه -وكان سفيان الثوري  

ّالرساج، فعمت الظلمة الغرفة، فلام أضاؤوا الرساج وجدوا 
 تذكرت: ما لك؟ قال: سفيان ودموعه تنهمر من عينيه، فقالوا

 .القرب
الفكرة مخ : (إنك تطيل الفكرة، فقال: وقيل إلبراهيم  
 .)٣()العقل

                                                      
 ).٤/٤٢٥(إحياء علوم الدين   ) ١(
 ).١/٤٣٩(تفسري ابن كثري   ) ٢(
 ).١/١٨٠(مفتاح دار السعادة   ) ٣(
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 إذ جلس فتقنع -اهللارمحه -وبينا كان أبو رشيح يميش  
تفكرت يف : (ما يبكيك؟ قال: ل يبكي، فقيل لهبكسائه فجع

 .)١()ذهاب عمري، وقلة عميل، واقرتاب أجيل
 يف ليلة مقمرة، فتفكر، فقام -اهللارمحه -وكان داود الطائي  

فمشى عىل السطح وهو شاخص، حتى وقع يف دار جار له، 
ّ أنه لص، ًانافوثب صاحب الدار من الفراش، فأخذ السيف ظ

 ووضع السيف، وأخذ بيده حتى رده إىل فلام رأى داود رجع
 . )٢(!!ما دريت، أو ما شعرت: داره، فقيل لداود، فقال

من مر بفناء القبور ومل يتفكر يف نفسه ومل : (وقال حاتم  
 .)٣()يدع هلم؛ فقد خان نفسه وخاهنم

وحكي أن بعض العباد أخذ القدح ليتوضأ لصالة الليل،   
تفكر حتى طلع الفجر، فأدخل أصبعه يف أذن القدح، وقعد ي

أدخلت أصبعي يف أذن القدح فتذكرت : فقيل له يف ذلك فقال
                                                      

 ).٢٢(العمر والشيب البن أيب الدنيا   ) ١(
 ).٨/٢٨٠(ألولياء حلية ا  ) ٢(
 ).١٩٥(العاقبة يف ذكر املوت   ) ٣(
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 :غافر[ j i h g f  : تعاىلاهللاقول 
 .)١( وذكرت كيف أتلقى الغل، وبقيت لييل يف ذلك أمجع]٧١

  فوقف ينظر يف النار التي،َّومر أحد السلف عىل تنور خباز  
 :ًبكاء حارا، فقيل لهيف التنور، ثم جعلت دموعه تنهمر، وبكى 

 .ذكرت النار: ما لك؟ قال
ًويروى أن أعرابيا كان يسري عىل مجل له، فخر اجلمل   

: ًميتا، فنزل األعرايب عنه، وجعل يطوف به ويتفكر فيه، ويقول
كاملة، هذه أعضاؤك ! مالك ال تنبعث؟! ما لك ال تقوم؟

ما الذي ! ما الذي كان حيملك؟! وجوارحك ساملة، ما شأنك؟
 !.ما الذي عن احلركة منعك؟! ما الذي رصعك؟! كان يبعثك؟

ًثم تركه وانرصف متفكرا يف شأنه، متعجبا من أمره ً)٢(. 
ًفهذا حال سلف هذه األمة، فهال كانوا قدوة لنا وأسوة   َّ. 

                                                      
 ).٨/٢٤٥(تفسري القرطبي   ) ١(
 ).٦/٣٢١(تفسري القرطبي   ) ٢(
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 وآياته اهللاإن القلب الذي ال يتفكر وال يتدبر يف خملوقات   
 .ليس بقلب

 هو تفكر املستبرص الذي يريد والتفكر النافع إنام  
االستفادة، أما من يتفكر يف تلك اآليات لينال بذلك العلم 
 .ٌفقط، وال يسعى لتحصيل العمل من بعده؛ فهو ظامل لنفسه

 : قال أبو العتاهية
ْإين رأي   َ َ ِّ ِت عواقــِ َ َ َب الدنيـُ َْ    اــُّ
َفرتكت م     َُ ْ َ َا أهوى ملا أخشىــَ ْ َ ََِ َ ْ 
ِرت يف ـــَفك   ُ َالدنيا وجدهتْ ِ َّ ْ ُِّ َ    اـَ
ِفإذا مجي     َ َ َع جديدهـــَِ ِ ِ َ ْا يبــُ  َىلـَ
َوبل   َ َوت أكثر أهلهـَ ِْ ْ َ ََ َ ْ َإذاــَا فــُ ِ   
ْكل ام     ُّ ِرئ يف شأنــُ ْ َ ِ ٍ َه يسعـِ َْ  ىـِ
َأسم   ْ َى منازهلــَ ِ ِ َ َا وأرفعهــَ ُ ََ ْ    اـَ
ِز أقرهبا مــِِيف الع     َ ُ َ ْ َ ْن املهـِّ  َوىـََ
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ِما زالت ا   َ َ َلدنيَ ْ َا منغصـــُّ َّ َ    ًةــُ
ْمل خي     َ ْ ْل صاحبها من البلــَ َُ َ َ ُ َِ  َوىـِ
ُتقف   ْ َو مساوهيــَ ِ َ َا حماسنهــَ َ ِ َ    اـَ
َال ش     َيء بني النعي والبرشىــَ ْ ُ َ ْ َِ َ َ ْ َ ْ 
َولقد مررت عىل القبور فام   ْ َ ََ ُ َِ ُ ََ َ ُ ْ َ    
َّمي     ْزت بني العبــَ َ ََ ْْ ْد واملولــُ ََ  ىـَِ
َأتراك حتيص   َ ُ ِمن رأيت م َ َ َ َ    َنـَ
َحيَاأل     ُاء ثم رأيتهــْ َْ َ َ َّ ُ َم موتـِ ْ َ  !ىـْ
 فعىل اإلنسان أن يديم التفكر ويطيله؛ ألنه يوصل إىل مرضاة  
، وانرشاح الصدر، وسكينة القلب، ويورث اخلوف واخلشية اهللا

 . ، ويورث العلم واحلكمة والبصرية، وحييي القلوباهللامن 
 حق ذكره، وتفكر فيام مىض من فاذكر ما أنت صائر إليه  

أم أنك ! عمرك، هل تثق به وترجو به النجاة من عذاب ربك؟
ستجد املساوئ والعيوب التي ختشى هبا الردى واهلالك؟ وإياك 

تبعوا أنفسهم أأن تكون من اآلمنني الالهني املطمئنني، الذين 
 .هواها
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 أن جيعلنا من الذين يتفكرون، ومن الذين اهللانسأل   
 .ن، ومن الذين يتدبرونيعقلو

 . عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلماهللاوصىل   
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فيام ييل مستويان من األسئلة حول املوضوع، أسئلة   
 .حلوهلا مبارشة، وهي أسئلة املستوى األول

 . وأسئلة حتتاج إىل بحث وتأمل وهي أسئلة املستوى الثاين  
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