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تعالى هللا مخلوقات  عظيم في  التفكر باب  شرح  

أمورها وسائر اآلخرة وأهوال الدنيا وفناء  

االستقامة  على  وحملها وتهذيبها النفس وتقصير  

 

ِ  تَقُوُموا أَن   بَِواِحَدة   أَِعُظُكم   إِنََّما: ﴿ تعالى  هللا قال   َوفَُراَدى َمث نَى  لِِلَّ

  السََّماَواتِ  َخل قِ  فِي  إِنَّ : ﴿ تعالى  وقال ، [46: سبأ﴾ ] تَتَفَكَُّروا ثُمَّ 

ِض  َر  تِالفِ  َواْل  َل بَابِ  ِْلُوِلي  آَليات   َوالنََّهارِ  اللَّي لِ  َواخ    الَِّذينَ *  اْل 

َ  يَذ ُكُرونَ   َخل قِ  فِي  َويَتَفَكَُّرونَ  ُجنُوبِِهم   َوَعلَى  َوقُعُوًدا قِيَاًما ّللاَّ

ِض  السََّماَواتِ  َر   فَِقنَا ُسب َحانَكَ  بَاِطاًل  َهذَا َخلَق تَ  َما َربَّنَا َواْل 

  يَن ُظُرونَ  أَفَال : ﴿ تعالى  وقال ، [191:  عمران  آل﴾ ] النَّارِ  َعذَابَ 

 َوإِلَى *  ُرفِعَت   َكي فَ  السََّماءِ  َوإِلَى *  ُخِلقَت   َكي فَ  اإلبل إِلَى 

ِض  َوإِلَى *  نُِصبَت   َكي فَ  ال ِجبَالِ  َر  ر  *  ُسِطَحت   َكي فَ  اْل    إِنََّما فَذَك ِ

ر   أَن تَ   فِي  يَِسيُروا أَفَلَم  : ﴿ تعالى  وقال[ 21: الغاشية﴾ ] ُمذَك ِ

ِض  َر  .كثيرة الباب  في  واآليات   ،[ 10:  محمد﴾ ] فَيَن ُظُروا اْل    

 

.نفَسه« دانَ  َمن  الكي سُ : »السابق الحديث  اْلحاديث  ومن    

 

مةُ  قال : - هللا رحَمه - عثيمين  ابنُ  العالَّ  
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  فيه يصل حتى  اْلمر، في   فكره يُعِملُ  اإلنسان  أن  هو : التَّفكُّرُ 

 عليه وحثَّ  - بالتَّفكُّرِ : أي - به تعالى  هللا أمر وقد نتيجة، إلى 

  العالية المطالب  من  به اإلنسان إليه يتوصل لما كتابه، في 

.واليقين   واإليمان    

 

  يا قل ،[ 46:  سبأ﴾ ] بَِواِحَدة   أَِعُظُكم   إِنََّما قُل  : ﴿ تعالى  هللا قال

م ما: بواحدة  إال أعظكم ما:  جميعًا للناس محمد  موعظةً  لكم أقد ِ

 من  ونجوتم المطلوب، أدركتم بها قمتم إذا فقط، بواحدة   إال

ِ  تَقُوُموا أَن  : ﴿ وهي  المرهوب، ﴾. تَتَفَكَُّروا ثُمَّ  َوفَُراَدى  َمث نَى  لِِلَّ   

 

ِ  تَقُوُموا﴿    عزَّ  - هللا بطاعة فتقومون  له، مخلصين : أي ،﴾ لِِلَّ

 ذلك بعد ثم له، مخلصين  به، أمرتم الذي الوجه على  - وجلَّ 

.موعظة وأيُّ  موعظة، فهذه ذلك فعلتم فإذا تتفكروا،   

 

، هلل قام إذا لإلنسان  ينبغي  أنَّه إلى  إشارة اآلية هذه وفي    أن  بعمل 

  المطلوب، الوجه على  به قام هل : العمل هذا في  فعل ماذا يتفكَّر

 من   العمل هذا من  له حصل وماذا زاد، وهل قصر، وهل

. ذلك وغير النفس، وزكاة القلب، طهارة  
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 كل يفعلها عادات  وكأنها الصالحة أعماله يؤدي كالذي يكن  ال

  على  أثرت  وماذا العبادة، هذا  من  لك  حصل ماذا تفكر، بل يوم،

.استقامتك وعلى  قلبك   

 

: ﴿ وتعالى  تبارك هللا  قال بالصالة، مثال لهذا ولنضرب 

تَِعينُوا ب رِ  َواس    َوأَقِمِ : ﴿ وقال ،[45: البقرة﴾ ] َوالصَّالةِ  بِالصَّ

َشاءِ  َعنِ  تَن َهى  الصَّالةَ  إِنَّ  الصَّالةَ  : العنكبوت ﴾ ] َوال ُمن َكرِ  ال فَح 

  على  ونشاًطا وقوة طاقة زدنا صلينا إذا نحن  هل فلنفكر، ، [45

 هذا أن  الواقع لنا؟ معينةً  الصالة تكون  حتى  الصالحة، اْلعمال

  من  لك حدث   ماذا فانظر الناس، أفراد باعتبار نادًرا إال يكون  ال

  وعلى  تعالى، هللا طاعة على  لك  معينةً  صارت  هل الصالة،

.غيرها وعلى  المصائب   


