
الوحدة الفكریة
واآلفاقاألنفسآیات:اإلیمانترسیخفيوأثرهالكونفيالتفكر:األولالدرس

:التفكر مفھومھ وحدوده وفوائده: المحور األول

مفھوم التفكر 
وأھمیتھ

.                                                                                                      موصل إلى معرفة هللا سبحانھ وتعالىالتدبر واالعتبار والتعمق والتركیز ال: اصطالحا/  التأمل وإعمال الخاطر في الشيء : لغةالتفكر : تعریفھ

.الوقتم وھذا التفكر یثمر لصاحبھ المحبة والمعرفة ویورث الجد واالجتھاد والعمل الدؤوب والحرص على اغتنا:أھمیتھ

وفي كل ما خلقھ هللا وسخره حولنا .یھ وطرق العلم بھ وبأسمائھ وصفاتھالتفكر في اآلخرة وفي آالء هللا ونعمھ وأمره ونھ:التفكرأنفع حدود التفكر
سبیل للعقول إلى كالتفكر في كیفیھ ذات الرب سبحانھ مما ال. أما التفكر فیما لم یكلف الفكر فیھ...للوصول إلى معرفتھ سبحانھ ومحبتھ

.»...تفكروا في آالء هللا وال تفكروا في ذاتھ «عن التفكر في ذاتھ سبحانھ كما في الحدیث علیھ الصالة والسالمإدراكھ فقد نھانا النبي 

شروط مساعدة 
على التفكر

. تقوى هللا سبحانھ والخوف منھ وترك فضول النظر والقول )1
.  آن بتدبر وتمعن وتبصرالمداومة على تالوة القر)2
المداومة على االعتبار وتذكر الموت واآلخرة ومصیر اإلنسان بعد ھذه الحیاة الفانیة)3
المداومة على إعمال العقل والتأمل فیما خلقھ هللا)4
الخ......طلب العلم النافع من أجل االستفادة منھ ونشره بین الناس )5

االتصال الد)1فوائد التفكر
انقطاع  

ویصلح حالھ تكثیر العلم واستجالب المعرفة ،فالعلم النافع إذا حصل في القلب تغیر حالھ فانعكس ذلك على عمل الجوارح، فیزداد عمل اإلنسان )2
. ویعلو شانھ 

.                                                                                                         )بالبصر والبصیرة (بالتفكیر في مخلوقات هللا ودراسة الظواھر المختلفة : ترسیخ اإلیمان وتنمیتھ إلى درجة الیقین )3
َوالَِّذيَن ِإَذا فَـَعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه {: مما یصرف المسلم عن الوقوع في المعاصي أو الجرائم قال تعالى ..والشعور برقابتھ مخافة هللا)4

ُنوَب ِإالَّ اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّوا َعلَ  .سورة آل عمران })135(ى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِبِهْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّ
«والتي ھي ثمرة التفكر المنتج للمعرفة، وھذه المحبة  تحصل من التفكر في نعمھ على اإلنسان والتي ال تعد وال تحصى : محبة هللا سبحانھ )5

.»والنفس مجبولة على حب من أحسن إلیھا
:التفكر منبع اإلیمان ومنار األعمال: المحور الثاني

:ر في األنفس واآلفاقنماذج للتفك: المحور الثالث

اآلفاقآیاتالتفكر فياألنفسآیات التفكر في 

أول ما یجب )21: (الذاریات اآلیة }َوفِي أَْنفُِسُكْم أَفََال تُْبِصُروَن {: قال تعالى 
كیف خلقھ هللا ؟ ولم : على اإلنسان أن یتفكر فیھ ھي نفسھ التي بین جبینھ 

جاز في خلقھ ؟ وقد تحدث القرآن خلقھ ؟ وما مصیره ؟ وما مظاھر اإلع
الكریم في آیات عدیدة عن خلق اإلنسان ومراحل تكوینھ قبل أن یتوصل إلیھا 

ْنَساَن ِمْن {: قال تعالى في سورة المومنون .العلم الحدیث مؤخرا َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
ثُمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا ) 13(ٍن ثُمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي قَـَراٍر َمِكي) 12(ُسَالَلٍة ِمْن ِطيٍن 

اَرَك اللَُّه اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم َلْحًما ثُمَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا َآَخَر فَـَتبَ 
.52انظر التفاصیل في المقرر صفحة . })14(َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن 

. 20:الذاريات اآلية } َوِفي اْألَْرِض َآيَاٌت ِلْلُموِقِنيَن {: قال تعالى 

ففي الكون من اآلیات الناطقة بعظمة الخالق سبحانھ ما ال 
یعد وال یحصى ونكتفي ھنا بالمثال التالي الذي یدل على دقة 
هللا في خلق ھذا الكون المذھل ولألرض لیكونا مھیئین لحیاة 

.51ظر الكتاب المقرر صفحة البشریة ان

ــــــســـــــامأقــــــ

الـــــــتــــفـــكــــر

، ألننا لن ندرك حقیقة هللا تعالىالتفكر في صفات هللا تعالى وأفعالھ ال في ذاتھ

من خالل مالزمة تالوتھ : التفكر في القرآن الكریم
والتدبر والتفكر في معانیھ لیفتح القلب ویزداد 

.وتقوى الصلة بھ سبحانھ و تعالى . اإلیمان

وخلودھا وشرفھا مقابل الدنیا الدنیئة ،والمسلم كلما ازداد : التفكر في أمور اآلخرة
.إیمانا وصالحا وفعال للخیرات علما بتفاصیل الیوم اآلخر وما یحدث فیھ ،إال ازداد

فالكون كتاب مفتوح : التفكر في الموجودات
فیھ الیقین بعظمة خالقھ سبحانھ یورث التفكر 

وتعالى واالتصال الدائم بھ، مما یثمر إیمانا 
.واستقامة وعمال

للمزید زوروا موقع قلمي

http://www.9alami.com/

