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        ::::مدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميدي

وقدرته وعجائب خلقه وخضوع املخلوقات له يدل على استحقاقه تعاىل للعبادة وحده، ويزيد املسلم إميا� ومعرفة وقدرته وعجائب خلقه وخضوع املخلوقات له يدل على استحقاقه تعاىل للعبادة وحده، ويزيد املسلم إميا� ومعرفة وقدرته وعجائب خلقه وخضوع املخلوقات له يدل على استحقاقه تعاىل للعبادة وحده، ويزيد املسلم إميا� ومعرفة وقدرته وعجائب خلقه وخضوع املخلوقات له يدل على استحقاقه تعاىل للعبادة وحده، ويزيد املسلم إميا� ومعرفة     عظمة اخلالقعظمة اخلالقعظمة اخلالقعظمة اخلالقإن التفكر يف إن التفكر يف إن التفكر يف إن التفكر يف 
        ....بربه وخوفا وحمبة وتعظيما لهبربه وخوفا وحمبة وتعظيما لهبربه وخوفا وحمبة وتعظيما لهبربه وخوفا وحمبة وتعظيما له

        فما حقيقة التفكر؟فما حقيقة التفكر؟فما حقيقة التفكر؟فما حقيقة التفكر؟ 
        وما السبيل إىل الوصول به إىل هذه احلقيقة؟وما السبيل إىل الوصول به إىل هذه احلقيقة؟وما السبيل إىل الوصول به إىل هذه احلقيقة؟وما السبيل إىل الوصول به إىل هذه احلقيقة؟ 
        وما هي جماالته؟وما هي جماالته؟وما هي جماالته؟وما هي جماالته؟ 
        ....وكيف يساهم يف تقوية اإلميان؟    وكيف يساهم يف تقوية اإلميان؟    وكيف يساهم يف تقوية اإلميان؟    وكيف يساهم يف تقوية اإلميان؟     
        ::::للدرسللدرسللدرسللدرس    املؤطرةاملؤطرةاملؤطرةاملؤطرةالنصوص النصوص النصوص النصوص 

        
    
        
        
        
        
        
        
        

    ::::دراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ا
IIII    ––––    عرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�ا::::        

        ):):):):التفخيمالتفخيمالتفخيمالتفخيم((((    الوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويد    ––––    1111
َصَداه    ::::التفخيمالتفخيمالتفخيمالتفخيم َصَداههو َمسٌَن يطرأ على احلرف فيمتلئ الفم ب َصَداههو َمسٌَن يطرأ على احلرف فيمتلئ الفم ب َصَداههو َمسٌَن يطرأ على احلرف فيمتلئ الفم ب  يسبقها كسر  يسبقها كسر  يسبقها كسر  يسبقها كسر وملوملوملومل    إذا كانت مفتوحة أو مضمومةإذا كانت مفتوحة أو مضمومةإذا كانت مفتوحة أو مضمومةإذا كانت مفتوحة أو مضمومة    ::::وتفخم الراء يف عدة مواضع، منهاوتفخم الراء يف عدة مواضع، منهاوتفخم الراء يف عدة مواضع، منهاوتفخم الراء يف عدة مواضع، منها    ،،،،هو َمسٌَن يطرأ على احلرف فيمتلئ الفم ب

        ....يـََتَكبـَُّرونَ يـََتَكبـَُّرونَ يـََتَكبـَُّرونَ يـََتَكبـَُّرونَ     ،،،،يـََرْواْ يـََرْواْ يـََرْواْ يـََرْواْ     ::::قبلها كسر، مثلقبلها كسر، مثلقبلها كسر، مثلقبلها كسر، مثل    أصلي وال gء ساكنةأصلي وال gء ساكنةأصلي وال gء ساكنةأصلي وال gء ساكنة
IIIIIIII     - - - -    اn اتوثيق النصوص والتعريفn اتوثيق النصوص والتعريفn اتوثيق النصوص والتعريفn توثيق النصوص والتعريف::::        

        ::::األعرافاألعرافاألعرافاألعرافالتعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة     - - - -     1111
آية، وهي السورة السابعة يف ترتيب املصحف آية، وهي السورة السابعة يف ترتيب املصحف آية، وهي السورة السابعة يف ترتيب املصحف آية، وهي السورة السابعة يف ترتيب املصحف     206206206206عدد آ�gا عدد آ�gا عدد آ�gا عدد آ�gا     فهي مدنية،فهي مدنية،فهي مدنية،فهي مدنية،    170170170170إىل إىل إىل إىل     163163163163مكية ما عدا اآلgت من مكية ما عدا اآلgت من مكية ما عدا اآلgت من مكية ما عدا اآلgت من     ::::األعرافاألعرافاألعرافاألعرافسورة سورة سورة سورة 

مسيت nذا االسم لورود ذكر اسم األعراف فيها، وهو سور مضروب بني اجلنة والنار حيول بني أهلهما، وهي أول سورة عرضت للتفضيل يف مسيت nذا االسم لورود ذكر اسم األعراف فيها، وهو سور مضروب بني اجلنة والنار حيول بني أهلهما، وهي أول سورة عرضت للتفضيل يف مسيت nذا االسم لورود ذكر اسم األعراف فيها، وهو سور مضروب بني اجلنة والنار حيول بني أهلهما، وهي أول سورة عرضت للتفضيل يف مسيت nذا االسم لورود ذكر اسم األعراف فيها، وهو سور مضروب بني اجلنة والنار حيول بني أهلهما، وهي أول سورة عرضت للتفضيل يف     الشريف،الشريف،الشريف،الشريف،
        ....ن توحيد هللا جل وعال، وتقرير البعث واجلزاء، وتقرير الوحي والرسالةن توحيد هللا جل وعال، وتقرير البعث واجلزاء، وتقرير الوحي والرسالةن توحيد هللا جل وعال، وتقرير البعث واجلزاء، وتقرير الوحي والرسالةن توحيد هللا جل وعال، وتقرير البعث واجلزاء، وتقرير الوحي والرسالةقصص األنبياء، ومهمتها كمهمة السورة املكية تقرير أصول الدعوة اإلسالمية مقصص األنبياء، ومهمتها كمهمة السورة املكية تقرير أصول الدعوة اإلسالمية مقصص األنبياء، ومهمتها كمهمة السورة املكية تقرير أصول الدعوة اإلسالمية مقصص األنبياء، ومهمتها كمهمة السورة املكية تقرير أصول الدعوة اإلسالمية م

IIIIIIIIIIII     - - - -    فهم النصوصفهم النصوصفهم النصوصفهم النصوص::::        
        ::::مدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعبارات    - - - -     1111
o سأمنع وأحول دون فعل شيءسأمنع وأحول دون فعل شيءسأمنع وأحول دون فعل شيءسأمنع وأحول دون فعل شيء    ::::سأصرفسأصرفسأصرفسأصرف....        
o طريق اهلدى والفالحطريق اهلدى والفالحطريق اهلدى والفالحطريق اهلدى والفالح    ::::سبيل الرشدسبيل الرشدسبيل الرشدسبيل الرشد....        
o طريق الضالل والفسادطريق الضالل والفسادطريق الضالل والفسادطريق الضالل والفساد    ::::سبيل الغيسبيل الغيسبيل الغيسبيل الغي....        
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    ::::املضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوص    - - - -  2222
صادين عن سبيله مبنعه هلم من فهم آgته والتفكر فيها    عقابعقابعقابعقاب � صادين عن سبيله مبنعه هلم من فهم آgته والتفكر فيهاهللا للمتكربين ال صادين عن سبيله مبنعه هلم من فهم آgته والتفكر فيهاهللا للمتكربين ال صادين عن سبيله مبنعه هلم من فهم آgته والتفكر فيهاهللا للمتكربين ال     ....هللا للمتكربين ال
    ....العمل مثرة من مثرات التفكرالعمل مثرة من مثرات التفكرالعمل مثرة من مثرات التفكرالعمل مثرة من مثرات التفكر �

        ::::املضمون اجلامعاملضمون اجلامعاملضمون اجلامعاملضمون اجلامع    - - - -     3333
صد عن سبيله يورث العمل �حكام الشرع � صد عن سبيله يورث العمل �حكام الشرعالتفكر يف آgت هللا عز وجل، وعدم ال صد عن سبيله يورث العمل �حكام الشرعالتفكر يف آgت هللا عز وجل، وعدم ال صد عن سبيله يورث العمل �حكام الشرعالتفكر يف آgت هللا عز وجل، وعدم ال         ....التفكر يف آgت هللا عز وجل، وعدم ال

        ::::حتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتها
IIII     - - - -    حدوده وفوائدهحدوده وفوائدهحدوده وفوائدهحدوده وفوائده: : : : التفكرالتفكرالتفكرالتفكر::::        

        ::::التفكر أمهيتهالتفكر أمهيتهالتفكر أمهيتهالتفكر أمهيتهمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم     - - - -     1111
        ::::التفكرالتفكرالتفكرالتفكرمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم     - - - - أ أ أ أ 

التدبر واالعتبار والتعمق والرتكيز املوصل إىل معرفة التدبر واالعتبار والتعمق والرتكيز املوصل إىل معرفة التدبر واالعتبار والتعمق والرتكيز املوصل إىل معرفة التدبر واالعتبار والتعمق والرتكيز املوصل إىل معرفة : : : : اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحاو و و و ، ، ، ، التفكر مصدر تفكر، وهو يدل على تردد القلب يف الشيءالتفكر مصدر تفكر، وهو يدل على تردد القلب يف الشيءالتفكر مصدر تفكر، وهو يدل على تردد القلب يف الشيءالتفكر مصدر تفكر، وهو يدل على تردد القلب يف الشيء: : : :     ::::لغةلغةلغةلغة    ::::التفكرالتفكرالتفكرالتفكر
        ....هللا سبحانه وتعاىلهللا سبحانه وتعاىلهللا سبحانه وتعاىلهللا سبحانه وتعاىل

        ::::أمهية التفكرأمهية التفكرأمهية التفكرأمهية التفكر    ––––ب ب ب ب 
عليه، وقد عليه، وقد عليه، وقد عليه، وقد     لقد دعا هللا سبحانه عباده املؤمنني إىل النظر والتفكر والتأمل يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا من شيء، وحثهم على املداومةلقد دعا هللا سبحانه عباده املؤمنني إىل النظر والتفكر والتأمل يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا من شيء، وحثهم على املداومةلقد دعا هللا سبحانه عباده املؤمنني إىل النظر والتفكر والتأمل يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا من شيء، وحثهم على املداومةلقد دعا هللا سبحانه عباده املؤمنني إىل النظر والتفكر والتأمل يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق هللا من شيء، وحثهم على املداومة

صاحبه احملبة واململسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، فكانت حياته كلها كذلك حىت قبل بعثته ، فكانت حياته كلها كذلك حىت قبل بعثته ، فكانت حياته كلها كذلك حىت قبل بعثته ، فكانت حياته كلها كذلك حىت قبل بعثته ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفعله األنبياء كلهم، وواظب عليها سيد� دمحم فعله األنبياء كلهم، وواظب عليها سيد� دمحم فعله األنبياء كلهم، وواظب عليها سيد� دمحم فعله األنبياء كلهم، وواظب عليها سيد� دمحم  صاحبه احملبة وامل، وهذا التفكر يثمر ل صاحبه احملبة وامل، وهذا التفكر يثمر ل صاحبه احملبة وامل، وهذا التفكر يثمر ل     عرفة ويورث اجلدعرفة ويورث اجلدعرفة ويورث اجلدعرفة ويورث اجلد، وهذا التفكر يثمر ل
        ....واالجتهاد والعمل الدؤوب واحلرص على اغتنام الوقتواالجتهاد والعمل الدؤوب واحلرص على اغتنام الوقتواالجتهاد والعمل الدؤوب واحلرص على اغتنام الوقتواالجتهاد والعمل الدؤوب واحلرص على اغتنام الوقت

    : : : : حدود التفكرحدود التفكرحدود التفكرحدود التفكر    - - - -     2222
،««««: : : : ملا دعا هللا سبحانه إىل التفكر بني ا�االت اليت جيب التفكر فيها، واليت حيرم التفكر فيها، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلصملا دعا هللا سبحانه إىل التفكر بني ا�االت اليت جيب التفكر فيها، واليت حيرم التفكر فيها، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلصملا دعا هللا سبحانه إىل التفكر بني ا�االت اليت جيب التفكر فيها، واليت حيرم التفكر فيها، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلصملا دعا هللا سبحانه إىل التفكر بني ا�االت اليت جيب التفكر فيها، واليت حيرم التفكر فيها، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص                 ،تـََفكَُّروا ِيف آَالِء ا َِّ ،تـََفكَُّروا ِيف آَالِء ا َِّ ،تـََفكَُّروا ِيف آَالِء ا َِّ َوَال َوَال َوَال َوَال     تـََفكَُّروا ِيف آَالِء ا َِّ

صوره العقل ....»»»»تـَتَـَفكَُّروا ِيف ا َِّ تـَتَـَفكَُّروا ِيف ا َِّ تـَتَـَفكَُّروا ِيف ا َِّ تـَتَـَفكَُّروا ِيف ا َِّ  صوره العقل وذلك ألن التفكر يف نعم هللا يؤدي إىل معرفة هللا وحمبته، أما التفكر يف ذاته فهو فوق الطاقة والعقل البشري، وكل ما ت صوره العقل وذلك ألن التفكر يف نعم هللا يؤدي إىل معرفة هللا وحمبته، أما التفكر يف ذاته فهو فوق الطاقة والعقل البشري، وكل ما ت صوره العقل وذلك ألن التفكر يف نعم هللا يؤدي إىل معرفة هللا وحمبته، أما التفكر يف ذاته فهو فوق الطاقة والعقل البشري، وكل ما ت وذلك ألن التفكر يف نعم هللا يؤدي إىل معرفة هللا وحمبته، أما التفكر يف ذاته فهو فوق الطاقة والعقل البشري، وكل ما ت
        ....فا£ خالفهفا£ خالفهفا£ خالفهفا£ خالفه

        ::::شروط مساعدة على التفكرشروط مساعدة على التفكرشروط مساعدة على التفكرشروط مساعدة على التفكر    - - - -     3333
﴿الَِّذي َخَلَق َسْبَع ﴿الَِّذي َخَلَق َسْبَع ﴿الَِّذي َخَلَق َسْبَع ﴿الَِّذي َخَلَق َسْبَع : : : : إلعمال الفكر يف جماله البد من حتويله إىل نظرة عبادة اليت حتملنا من الظاهر املشهود إىل الباطن اخلفي، لقوله تعاىلإلعمال الفكر يف جماله البد من حتويله إىل نظرة عبادة اليت حتملنا من الظاهر املشهود إىل الباطن اخلفي، لقوله تعاىلإلعمال الفكر يف جماله البد من حتويله إىل نظرة عبادة اليت حتملنا من الظاهر املشهود إىل الباطن اخلفي، لقوله تعاىلإلعمال الفكر يف جماله البد من حتويله إىل نظرة عبادة اليت حتملنا من الظاهر املشهود إىل الباطن اخلفي، لقوله تعاىل

َصَر َهْل تـََرى ِمن ُفطُوٍر﴾، ولبلوغ  َصَر َهْل تـََرى ِمن ُفطُوٍر﴾، ولبلوغ َمسَاَواٍت ِطَباقًا مَّا تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَب َصَر َهْل تـََرى ِمن ُفطُوٍر﴾، ولبلوغ َمسَاَواٍت ِطَباقًا مَّا تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَب َصَر َهْل تـََرى ِمن ُفطُوٍر﴾، ولبلوغ َمسَاَواٍت ِطَباقًا مَّا تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَب         ::::هذه املنزلة البد من توفر جمموعة من الشروط، منهاهذه املنزلة البد من توفر جمموعة من الشروط، منهاهذه املنزلة البد من توفر جمموعة من الشروط، منهاهذه املنزلة البد من توفر جمموعة من الشروط، منهاَمسَاَواٍت ِطَباقًا مَّا تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَب
        ....التقوى وترك فضول النظر والقولالتقوى وترك فضول النظر والقولالتقوى وترك فضول النظر والقولالتقوى وترك فضول النظر والقول �
        ....املداومة على تدبر القرآن الكرمياملداومة على تدبر القرآن الكرمياملداومة على تدبر القرآن الكرمياملداومة على تدبر القرآن الكرمي �
        ....املداومة على االعتبار وتذكر نوازل اآلخرةاملداومة على االعتبار وتذكر نوازل اآلخرةاملداومة على االعتبار وتذكر نوازل اآلخرةاملداومة على االعتبار وتذكر نوازل اآلخرة �
        ....املداومة على إعمال العقل والتأملاملداومة على إعمال العقل والتأملاملداومة على إعمال العقل والتأملاملداومة على إعمال العقل والتأمل �
        ....طلب العلم وإعمال النظر فيه وتعليمه للناسطلب العلم وإعمال النظر فيه وتعليمه للناسطلب العلم وإعمال النظر فيه وتعليمه للناسطلب العلم وإعمال النظر فيه وتعليمه للناس �

        : : : : فوائد التفكرفوائد التفكرفوائد التفكرفوائد التفكر    - - - -     4444
صال الدائم ¯£ تعاىل � صال الدائم ¯£ تعاىلاالت صال الدائم ¯£ تعاىلاالت صال الدائم ¯£ تعاىلاالت         ....ألن التفكر عبادة £ تعاىل واملداومة عليها تورث اخلشية واخلشوع، فعن طريقه يستطيع أن يغذي إميانهألن التفكر عبادة £ تعاىل واملداومة عليها تورث اخلشية واخلشوع، فعن طريقه يستطيع أن يغذي إميانهألن التفكر عبادة £ تعاىل واملداومة عليها تورث اخلشية واخلشوع، فعن طريقه يستطيع أن يغذي إميانهألن التفكر عبادة £ تعاىل واملداومة عليها تورث اخلشية واخلشوع، فعن طريقه يستطيع أن يغذي إميانه    ::::االت
وإذا تغري حاله تغريت أعمال اجلوارح من احلسن إىل وإذا تغري حاله تغريت أعمال اجلوارح من احلسن إىل وإذا تغري حاله تغريت أعمال اجلوارح من احلسن إىل وإذا تغري حاله تغريت أعمال اجلوارح من احلسن إىل     من مثار التفكر العلم، وحبصول العلم يف القلب يتغري حاله،من مثار التفكر العلم، وحبصول العلم يف القلب يتغري حاله،من مثار التفكر العلم، وحبصول العلم يف القلب يتغري حاله،من مثار التفكر العلم، وحبصول العلم يف القلب يتغري حاله،    ::::تكثري العلم وترسيخ اإلميانتكثري العلم وترسيخ اإلميانتكثري العلم وترسيخ اإلميانتكثري العلم وترسيخ اإلميان �

        ....األحسن، وبذلك يرسخ اإلمياناألحسن، وبذلك يرسخ اإلمياناألحسن، وبذلك يرسخ اإلمياناألحسن، وبذلك يرسخ اإلميان
        ....إذا استحضر املتفكر عظمة هللا سبحانه، وأن هللا معه يف كل أحواله كان ذلك رادعا له من السقوط يف املعاصيإذا استحضر املتفكر عظمة هللا سبحانه، وأن هللا معه يف كل أحواله كان ذلك رادعا له من السقوط يف املعاصيإذا استحضر املتفكر عظمة هللا سبحانه، وأن هللا معه يف كل أحواله كان ذلك رادعا له من السقوط يف املعاصيإذا استحضر املتفكر عظمة هللا سبحانه، وأن هللا معه يف كل أحواله كان ذلك رادعا له من السقوط يف املعاصي    ::::خمافة هللا وحمبتهخمافة هللا وحمبتهخمافة هللا وحمبتهخمافة هللا وحمبته �
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َ ِلَما يـَْغُذوُكْم بِِه ««««: : : : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصلة على حب من أحسن إليها، لة على حب من أحسن إليها، لة على حب من أحسن إليها، لة على حب من أحسن إليها، نفس جمبو نفس جمبو نفس جمبو نفس جمبو ألن الألن الألن الألن ال، ، ، ، كما أن التفكر يف نعم املنعم يؤدي إيل حمبتهكما أن التفكر يف نعم املنعم يؤدي إيل حمبتهكما أن التفكر يف نعم املنعم يؤدي إيل حمبتهكما أن التفكر يف نعم املنعم يؤدي إيل حمبته َ ِلَما يـَْغُذوُكْم بِِه َأِحبُّوا ا َّ َ ِلَما يـَْغُذوُكْم بِِه َأِحبُّوا ا َّ َ ِلَما يـَْغُذوُكْم بِِه َأِحبُّوا ا َّ َأِحبُّوا ا َّ
، َوَأِحبُّوا أَْهَل بـَْيِيت ِحلُيبِّ  ، َوَأِحبُّوا أَْهَل بـَْيِيت ِحلُيبِّ ِمْن نَِعِمِه، َوَأِحبُّوِين ِحلُبِّ ا َِّ ، َوَأِحبُّوا أَْهَل بـَْيِيت ِحلُيبِّ ِمْن نَِعِمِه، َوَأِحبُّوِين ِحلُبِّ ا َِّ ، َوَأِحبُّوا أَْهَل بـَْيِيت ِحلُيبِّ ِمْن نَِعِمِه، َوَأِحبُّوِين ِحلُبِّ ا َِّ         ....««««ِمْن نَِعِمِه، َوَأِحبُّوِين ِحلُبِّ ا َِّ

IIIIIIII    ––––    التفكر منبع اإلميان ومنار األعمالالتفكر منبع اإلميان ومنار األعمالالتفكر منبع اإلميان ومنار األعمالالتفكر منبع اإلميان ومنار األعمال::::    
        ::::أقسام التفكرأقسام التفكرأقسام التفكرأقسام التفكر    - - - -     1111

    ::::أربعة أقسامأربعة أقسامأربعة أقسامأربعة أقسامأنفع أنواعه أنفع أنواعه أنفع أنواعه أنفع أنواعه 
فالتفكر يف ذاته سبحانه وكيفيتها ال يؤدي إىل نتيجة أو علم، والعقل البشري عاجز عن فالتفكر يف ذاته سبحانه وكيفيتها ال يؤدي إىل نتيجة أو علم، والعقل البشري عاجز عن فالتفكر يف ذاته سبحانه وكيفيتها ال يؤدي إىل نتيجة أو علم، والعقل البشري عاجز عن فالتفكر يف ذاته سبحانه وكيفيتها ال يؤدي إىل نتيجة أو علم، والعقل البشري عاجز عن     ::::التفكر يف صفات هللا تعاىل وأفعاله ال يف ذاتهالتفكر يف صفات هللا تعاىل وأفعاله ال يف ذاتهالتفكر يف صفات هللا تعاىل وأفعاله ال يف ذاتهالتفكر يف صفات هللا تعاىل وأفعاله ال يف ذاته �

        ....معرفة كنه بعض خملوقات هللا كالروح مثال فكيف ¯خلالق سبحانهمعرفة كنه بعض خملوقات هللا كالروح مثال فكيف ¯خلالق سبحانهمعرفة كنه بعض خملوقات هللا كالروح مثال فكيف ¯خلالق سبحانهمعرفة كنه بعض خملوقات هللا كالروح مثال فكيف ¯خلالق سبحانه
صلة به سبحانه وتعاىلمن خالل مالزمة تالوته والتدبر وامن خالل مالزمة تالوته والتدبر وامن خالل مالزمة تالوته والتدبر وامن خالل مالزمة تالوته والتدبر وا    ::::التفكر يف القرآن الكرميالتفكر يف القرآن الكرميالتفكر يف القرآن الكرميالتفكر يف القرآن الكرمي � صلة به سبحانه وتعاىللتفكر يف معانيه ليفتح القلب ويزداد اإلميان، وتقوى ال صلة به سبحانه وتعاىللتفكر يف معانيه ليفتح القلب ويزداد اإلميان، وتقوى ال صلة به سبحانه وتعاىللتفكر يف معانيه ليفتح القلب ويزداد اإلميان، وتقوى ال         ....لتفكر يف معانيه ليفتح القلب ويزداد اإلميان، وتقوى ال
وخلودها وشرفها مقابل الدنيا الدنيئة، واملسلم كلما ازداد علما بتفاصيل اليوم اآلخر وما حيدث فيه، إال ازداد إميا� وخلودها وشرفها مقابل الدنيا الدنيئة، واملسلم كلما ازداد علما بتفاصيل اليوم اآلخر وما حيدث فيه، إال ازداد إميا� وخلودها وشرفها مقابل الدنيا الدنيئة، واملسلم كلما ازداد علما بتفاصيل اليوم اآلخر وما حيدث فيه، إال ازداد إميا� وخلودها وشرفها مقابل الدنيا الدنيئة، واملسلم كلما ازداد علما بتفاصيل اليوم اآلخر وما حيدث فيه، إال ازداد إميا�     ::::التفكر يف أمور اآلخرةالتفكر يف أمور اآلخرةالتفكر يف أمور اآلخرةالتفكر يف أمور اآلخرة �

        ....وصالحا وفعال للخرياتوصالحا وفعال للخرياتوصالحا وفعال للخرياتوصالحا وفعال للخريات
صال الدائم به،    ::::التفكر يف املوجوداتالتفكر يف املوجوداتالتفكر يف املوجوداتالتفكر يف املوجودات � صال الدائم به،فالكون كتاب مفتوح يورث التفكر فيه اليقني بعظمة خالقه سبحانه وتعاىل واالت صال الدائم به،فالكون كتاب مفتوح يورث التفكر فيه اليقني بعظمة خالقه سبحانه وتعاىل واالت صال الدائم به،فالكون كتاب مفتوح يورث التفكر فيه اليقني بعظمة خالقه سبحانه وتعاىل واالت مما يثمر إميا� مما يثمر إميا� مما يثمر إميا� مما يثمر إميا�     فالكون كتاب مفتوح يورث التفكر فيه اليقني بعظمة خالقه سبحانه وتعاىل واالت

        ....واستقامة وعمالواستقامة وعمالواستقامة وعمالواستقامة وعمال
        ::::مناذج للتفكر يف األنفس واآلفاقمناذج للتفكر يف األنفس واآلفاقمناذج للتفكر يف األنفس واآلفاقمناذج للتفكر يف األنفس واآلفاق    - - - -     2222
ففي الكون من اآلgت الناطقة بعظمة ففي الكون من اآلgت الناطقة بعظمة ففي الكون من اآلgت الناطقة بعظمة ففي الكون من اآلgت الناطقة بعظمة     ﴾،﴾،﴾،﴾،َوِيف اْألَْرِض آgٌَت لِّْلُموِقِننيَ َوِيف اْألَْرِض آgٌَت لِّْلُموِقِننيَ َوِيف اْألَْرِض آgٌَت لِّْلُموِقِننيَ َوِيف اْألَْرِض آgٌَت لِّْلُموِقِننيَ ﴿﴿﴿﴿    ::::قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    ):):):):آgت هللا يف السماوات و األرضآgت هللا يف السماوات و األرضآgت هللا يف السماوات و األرضآgت هللا يف السماوات و األرض((((التفكر يف اآلفاق التفكر يف اآلفاق التفكر يف اآلفاق التفكر يف اآلفاق  �

كالتفكر يف األرض وما جعل هللا فيها من أسباب احلياة لإلنسان، ومنها لفت النظر إىل بعض كالتفكر يف األرض وما جعل هللا فيها من أسباب احلياة لإلنسان، ومنها لفت النظر إىل بعض كالتفكر يف األرض وما جعل هللا فيها من أسباب احلياة لإلنسان، ومنها لفت النظر إىل بعض كالتفكر يف األرض وما جعل هللا فيها من أسباب احلياة لإلنسان، ومنها لفت النظر إىل بعض اخلالق سبحانه وتعاىل ما ال يعد وال حيصى،  اخلالق سبحانه وتعاىل ما ال يعد وال حيصى،  اخلالق سبحانه وتعاىل ما ال يعد وال حيصى،  اخلالق سبحانه وتعاىل ما ال يعد وال حيصى،  
        ....املخلوقاتاملخلوقاتاملخلوقاتاملخلوقات

أََوملَْ يـَتَـَفكَُّروا ِيف أَنـُْفِسِهْم َما َخَلَق ا َُّ السََّماَواِت َواْألَْرَض أََوملَْ يـَتَـَفكَُّروا ِيف أَنـُْفِسِهْم َما َخَلَق ا َُّ السََّماَواِت َواْألَْرَض أََوملَْ يـَتَـَفكَُّروا ِيف أَنـُْفِسِهْم َما َخَلَق ا َُّ السََّماَواِت َواْألَْرَض أََوملَْ يـَتَـَفكَُّروا ِيف أَنـُْفِسِهْم َما َخَلَق ا َُّ السََّماَواِت َواْألَْرَض ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    ::::))))السنةالسنةالسنةالسنةخلق اإلنسان يف ضوء الكتاب و خلق اإلنسان يف ضوء الكتاب و خلق اإلنسان يف ضوء الكتاب و خلق اإلنسان يف ضوء الكتاب و ((((    التفكر يف آgت األنفسالتفكر يف آgت األنفسالتفكر يف آgت األنفسالتفكر يف آgت األنفس �
ِْم َلَكاِفُروَن﴾،  ِّnى َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس بِِلَقاِء َرÀْحلَقِّ َوَأَجٍل ُمَسم ِ̄ نَـُهَما ِإالَّ  ِْم َلَكاِفُروَن﴾، َوَما بـَيـْ ِّnى َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس بِِلَقاِء َرÀْحلَقِّ َوَأَجٍل ُمَسم ِ̄ نَـُهَما ِإالَّ  ِْم َلَكاِفُروَن﴾، َوَما بـَيـْ ِّnى َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس بِِلَقاِء َرÀْحلَقِّ َوَأَجٍل ُمَسم ِ̄ نَـُهَما ِإالَّ  ِْم َلَكاِفُروَن﴾، َوَما بـَيـْ ِّnى َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس بِِلَقاِء َرÀْحلَقِّ َوَأَجٍل ُمَسم ِ̄ نَـُهَما ِإالَّ  ق ق ق ق يف اآلية دعوة إىل التفكر يف شأن األنفس قياسا على خليف اآلية دعوة إىل التفكر يف شأن األنفس قياسا على خليف اآلية دعوة إىل التفكر يف شأن األنفس قياسا على خليف اآلية دعوة إىل التفكر يف شأن األنفس قياسا على خلَوَما بـَيـْ
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