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  ١٢/١٢/٢٠٠٤ : النشرقبولتاریخ ؛ ١٧/١٠/٢٠٠٤ : البحثتسلیمتاریخ

:البحثملخص
لقـــرآن ســتهدف البحـــث إلــى الكشـــف عــن ألفـــاظ التفكیــر ومعانیهـــا التــي وردت فـــي آیــات اا

وتأتي أهمیة البحث من خالل أهمیة عملیـة التفكیـر فـي حیـاة الفـرد والمجتمـع ، وقـد حـث  ٠الكریم

القــرآن الكــریم علـــى التفكیــر فــي خلـــق الســموات واألرض وٕاخــتالف اللیـــل والنهــار وحــدوث النبـــات 

وتلقیح األشجار والنظام العجیب من خلق الـزوجین وخلـق اإلنسـان مـن أصـالب الرجـال والبیـوض

واألجنة في بطون النساء للوصول إلى اإلیمان بوجود اهللا وإلدراك حقیقة الظواهر العلمیـة بالبحـث 

وقـد قـام الباحـث بقـراءة سـور القـرآن الكـریم وأعتمـد علـى المعجـم المفهـرس وأعتمـد علــى  ٠والنظـر 

  ٠بعض تفاسیر القرآن الكریم للتأكد من المعاني والتفسیر 

) ثمانیة عشر لفظًا بصیغة ١٨ر التي وردت في القرآن الكریم (و قد بلغ عدد ألفاظ التفكی

   ٠( فكر ، یتفكرون ، یتفكروا ، وتتفكرون ، وتتفكروا ) 

و مـن خــالل اإلطــالع علــى اآلیـات الكریمــات فــي معــاني التفكیـر توضــح ضــرورة التفكیــر 

لتفكیـر الصـحیح وأن ا ٠في أمور الدین واألخذ بما هـو أصـلح وأسـهل فـي الـدنیا وأنفـع فـي اآلخـرة 

والجید یؤدي بالناس إلى صحة نبوة محمد( صلى اهللا علیـه وسـلم ) وتبیـین الـالالت الواضـحة فـي 

وكذلك یؤدي التفكیر الصحیح بـزوال الـدنیا عـن  ٠تحقیق التوحید واإلیمان باهللا وحده ال شریك له 

   ٠أهلها سریعًا مع إغترارهم بها 

تمثلة بـاألرض والرواسـي واألنهـار والثمـرات واللیـل و كذلك البد من التفكیر في اآلیات الم

والنهار واإلنسان وٕانزال المـاء والتفكیـر فـي أمـر نحـل العسـل وخلـق الـزوجین وكیفیـة تعلـق األرواح 

باألبدان والنظر والتأمل في أمثلة كثیرة ألقوام وأفراد مـنعهم الكبـر عـن التفكیـر السـلیم والتفكیـر فـي 

صـانع وقدرتـه وحكمتـه وتـدبیره ومنهـا جمیعـًا نسـتدل علـى قـدرة الخـالق بدائع صـنع اهللا تـدل علـى ال

    ٠واإلیمان بوجود اهللا 
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Abstract:
The aim of this research is to review the words urging thinking and

their meanings in suras of Holy Quran . The importance of the research

comes from the importance of thinking process for individuals and

societies . Holy Quran urged people to mediate in the creation of heaven

and earth , day and night , growing plants , fertilizing trees , the

wonderful system of creating couples , creation of man himself and the

modesty of his origin . All that leads in believing in God and to realize

the scientific phenomena by examining and searching .

The researcher read Holy Quran , used dictionary and depended on

certain explanations of Holy Quran to make comparison and ascertaining

the meanings and explanations . The result showed (18) words denoting

the meaning of thinking .

Reading the Holy Quran , specially the words denoting the

necessity of thinking and their frequency in Holy Quran , becomes clear

that mediation in religion is necessary to take the best of everything to

live happily in this life and in eternal life . Right and correct thinking

makes people believe the reality of the prophecy of Mohammed ( God

peace may be upon him ) , to show clear indication in achieving believing

in one God . Right thinking also ascertain s the existence of judgement

day and no one is immortal .

Man must mediate in the examples given by God in earth ,

mountains , rivers , corps , day and night , creation of man , rain , the

routes of honey bees , creation of male and female , secret of life , take

the lesson from individuals and societies , whom their pride prevented

them from right thinking and mediate in the wonders of God's creations

creation showing God mightiness , wisdom , and his well management .

All these incidents indicate that there is God and must believe in his

existence .
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أھمیة البحث والحاجة الیھ : .١
بــالتفكیر بســبب المشــكالت والتحــدیات العدیــدة التــي تواجــه المجتمعــات االهتمــامتزایــدلقــد

نتیجــة للتغیــرات والتطــورات الســریعة التــي تــأثرت بهــا جمیــع مظــاهر الحیــاة المعاصــرة وان مواجهــة 

هذه المشكالت والتصدي لها بنجاح ال یتم اال مـن خـالل العملیـات العقلیـة التـي یسـتخدمها االفـراد

والمجتمعـــات للحصـــول علـــى المعلومـــات الضـــروریة المتعلقـــة بتلـــك المشـــكالت فضـــال عـــن كیفیـــة 

Turnurمعالجتها واستخدامها بشكل مناسب ( , 1994 , p.149(

تـــأتي اهمیـــة البحـــث مـــن خـــالل أهمیـــة المفـــاهیم التـــي اوردهـــا القـــرآن الكـــریم ودورهخـــا فـــي 

قــرآن الكــریم علــى التفكیــر فــي خلــق الســـماوات حـــث الإذ عملیــة التفكــر فــي حیــاة الفــرد والمجتمــع 

واالرض واختالف اللیل والنهار وحدوث النبـات وتلقـیح االشـجار للوصـول إلـى االیمـان بوجـود اهللا 

اوال والدراك حقیقة هذه الظواهر العلمیة بالبحث والنظر العلمي ثانیًا .

َواْخـِتالِف اللَّْيـِل َوالنـََّهـاِر َآليَـاٍت ُألولِـي ِإنَّ ِفـي َخْلـِق السَّـَماَواِت َواَألْرضِ إذ قال اهللا تعالى 

ـــَماَواِت ١٩٠األَْلبَــاِب( ـــُروَن ِفــي َخْلــِق السَّ )الـَّـِذيَن يَـــْذُكُروَن اللَّــَه ِقَياًمــا َوقـُُعـــوًدا َوَعلَــى ُجنُــوِبِهْم َويـَتَـَفكَّ

  )١٩١-١٩٠(سورة آل عمران / النَّارِ َواَألْرِض رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب 

:كذلك حث القرآن الكریم على التفكیر بطبیعة الخالئـق والـنفس البشـریة إذ قـال اهللا تعـالى

 ََوِفـــي َأنُفِســـُكْم َأَفـــال تـُْبِصـــُرون ٢١(ســـورة الـــذاریات / اآلیـــة ،()فَأَْلَهَمَهـــا ٧َونـَْفـــٍس َوَمـــا َســـوَّاَها(

  ) .٨-٧رة الشمس / (سو ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها

كــذلك حــث القــرآن الكــریم علــى التفكیــر فــي النظــام العجیــب والتصــمیم الغریــب مــن خلــق 

الزوجین إلى خلـق التعـاطف إلـى خلـق االنسـان فـي اصـالب الرجـال والبیـوض واالجنـة فـي بطـون 

ـَنُكْم َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزوَ النساء اذ قال اهللا تعالى  َهـا َوَجَعـَل بـَيـْ اًجا لَِتْسـُكُنوا ِإلَيـْ

  )٢١(سورة الروم ، َمَودًَّة َورَْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرون

ـــر  ـــر الـــذي یولیـــه الـــدین االســـالمي الحنیـــف للتفكی وال بـــد مـــن االشـــارة إلـــى االهتمـــام الكبی

ـــى اســـتخدام العقـــل  ن االمـــور الرئیســـة التـــي قامـــت علیهـــا الـــدعوة أن هـــذا األمـــر مـــاذ وحضـــه عل

االســالمیة واكبــر دلیــل علــى ذلــك مــا أورده القــرآن الكــریم مــن آیــات كریمــة تــدعو إلــى التفكیــر فیهــا 

) ١٠ُهَو الَِّذي َأنَزَل ِمْن السََّماِء َمـاًء َلُكـْم ِمْنـُه َشـَراٌب َوِمْنـُه َشـَجٌر ِفيـِه ُتِسـيُموَن(منها قوله تعالى :

َلُكــــْم بِــــِه الــــزَّرَْع َوالزَّيـْتُــــوَن َوالنَِّخيــــَل َواَألْعَنــــاَب َوِمــــْن ُكــــلِّ الثََّمــــَراِت ِإنَّ ِفــــي َذلِــــَك َآليَــــًة ِلَقــــْوٍم يـُْنبِــــتُ 

  )١١-١٠(سورة النحل ، اآلیتان )١١يـَتَـَفكَُّروَن(

اآلیــات والســیما وقــد امــر اهللا تعــالى بــالتفكر والتــدبر فــي كتابــه العزیــز فــي مواضــع كثیــرة 

ال نـدرك التـي القرآنیة التي تدعو االنسـان إلـى التفكـر لتمییـز الحـق مـن الباطـل ، واآلیـات الكونیـة 

جمالها وتناسقها إال بالتفكیر بل القرآن نفسه ال ندرك علومه واعجازه اال بالتفكیر . 
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ه لذلك جاءت االستعانة بالقرآن الكریم للتعرف على المفاهیم وااللفاظ التي اوردها في آیاتـ

  )٥٠(االنعام ، اآلیة ُقْل َهْل َيْسَتِوي األْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفال تـَتَـَفكَُّرونَ الكریمة 

ویظهر أهمیة البحث من خالل :

ان االهتمام بالتفكیر ومفاهیمه وألفاظه دعوة اطلقها القرآن الكریم منذ خمسة عشر قرنا ..١

ن ان االسـالم بفكـره وعقیدتـه قـد سـبق البد من توجیه البحوث للخوض في هذا الموضـوع لتبیـا.٢

كل الدعوات المعاصرة لالهتمام بالتفكیر وتنمیته وتعلیمه . 

یأتي هذا البحث اضافة نظریة لتعزیز البعد اإلسالمي للفكر التربوي المعاصر ..٣

. ھدف البحث :٢
یم یهدف البحث إلى الكشف عن ألفاظ التفكیر ومعانیها التـي وردت فـي آیـات القـرآن الكـر 

. ویحاول االجابة عن األسئلة اآلتیة : ما مفهوم التفكیر ؟ ولماذا التفكیر ؟ وماذا یعني التفكیر ؟

. منھجیة البحث وطریقتھ:٣
قام الباحث بقراءة القرآن الكریم سورة سورة ثم اعتمد على المعجـم المفهـرس اللفـاظ القـرآن 

) ٤-١كیـر واعتمـد تفسـیر ابـن كثیـر االجـزاء (الكریم لیتأكد مـن اآلیـات التـي وردت فیهـا الفـاظ التف

-١) ، وتفسیر مواهب الرحمن ، االجزاء (٤-١وتنویر االذهان في تفسیر روح البیان ، االجزاء (

) وتفسیر الجاللین ، للتأكد من المعاني والتفسیر من خالل المنهج الوصفي التحلیلي النظري .٧

. االطار النظري :٤
(أ) مفھوم التفكیر :

فهـم هـذه الظـاهرة الذهنیـة البـد مـن تحلیلهـا والتعـرف علیهـا عـن طریـق نتائجهـا ومـا جل أل

یظهره االنسان من المواقف المختلفة .

األمــر ن صــعوبة فــي فهــم انمــاط واســالیب تفكیــر االفــراد و وقــد واجــه علمــاء الــنفس المعرفیــ

یمثـل أعقـد نـوع مـن كیـر والتفمـن البـاحثین ، طـویلین تطلب دراسة طویلة أخذت جهـدًا ووقتـا الذي 

اشــــكال التفكیــــر االنســــاني فهــــو یــــأتي فــــي اعلــــى مســــتویات النشــــاط العقلــــي كمــــا یعتبــــر مــــن اهــــم 

الخصــائص التــي تمیــز االنســان عــن غیــره مــن المخلوقــات وهــذا الســلوك نــاتج عــن تركیــب الــدماغ 

میـــز عـــن وتعقیـــده مقارنـــة مـــع تركیبـــه البســـیط عنـــد الحیـــوان . واســـتطاع االنســـان مـــن خاللـــه أن یت

  )١٣، ص  ٢٠٠١في نایفة قطامي ،  ٢٠٠٠الحیوان بقدرته على تحدید الهدف من سلوكه .(حمودة ، 

حسـب مـا وفـره االدب بوقد أدى هذا التعقید في التفكیر إلى تعدد تعریفاته وتعدد اتجاهاته 

النفسي التربوي ومنها ما یأتي :
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توجــد بدرجــة راقیــة ومتطــورة عنــد "بأنــه ارقــى العملیــات الحســیة التــي:  ١٩٧٩عرفــة بركــات -

االنسان بما یمیزه عـن بـاقي االحیـاء وهـو نشـاط عقلـي یسـتخدم االدراك والتصـور والتـذكر فـي 

توجیــه الطاقــة الذهنیــة لحــل المشــكالت ومواجهــة المواقــف المعقــدة او الجدیــدة  والتــي تتطلــب 

ء هــذا الموقــف او بینــه تصــرفا معینــا مقیــدًا بــالظروف المحیطــة والعالقــات الموجــودة بــین اجــزا

  )٢٢٩، ص ١٩٧٩وبین مواقف اخرى سابقة من تجارب الشخص الماضیة (بركات ، 

costaوعرفـــة كوســـتا - أنـــه المعالجـــة العقلیـــة للمـــدخالت الحســـیة وذلـــك لتشـــكیل :1985

costaقیــام الفـرد مــن خــالل هــذه المعالجـة بــادراك االمــور والحكــم علیهـا (ومــن ثــم االفكـار 

,1985 ,p.85(

,Debonoوعرفـه دیبونـو - أنـه المهـارات العملیـة التـي یمـارس الـذكاء مـن خاللـه :1980

,Debonoنشاطه على الخبرة ( 1980, p. 55. (

انه عملیات النشاط العقلي التي یقوم بها الفرد مـن أجـل الحصـول :  ١٩٩٣عرفه الخطیب ، -

اغ ال تتوقــف او تنتهــي علــى حلــول دائمــة او مؤقتــة لمشــكلة مــا وهــي عملیــة مســتمرة فــي الــدم

  ). ١١٦، ص  ١٩٩٣طالما أن االنسان في حالة یقظة (الخطیب ، 

"انــــه یشــــمل التصــــور والتخیــــل والتــــذكر والفهــــم والتمییــــز والتعلیــــل : ١٩٩٩عرفــــه جــــروان ، -

واالستنتاج وجوهر عملیة التفكیر هو ادراك العالقات بین عناصر الموقـف المـراد حلـه فعنـدما 

ینــا فانــه قــد ادرك عالقــة بــین شــيء معلــوم وشــيء مجهــول" (جــروان ، یصــدر الفــرد حكمــا مع

  ) .٣٣، ص  ١٩٩٩

ومن خالل التعاریف التي وردت حول التفكیر نالحظ انها تشترك بالجوانب اآلتیة : 

مـن خـالل آثـاره وهـو  اان التفكیر عملیة داخلیة ال یمكن مالحظتها مباشرة ولكـن یسـتدل علیهـ.١

.نشاط عقلي یحدث في الدماغ

مل التفكیر على مجموعة من العملیات المعرفیة كاإلدراك التذكر والتصور والتخیل .تیش.٢

حتـاج الـى حلـول والتي تالتفكیر نشاط عقلي موجه لحل المشكالت والمواقف التي تواجه الفرد .٣

.
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وفق المنظور القرآني ؟على (ب) لماذا التفكیر 
ة اآلیـات القرآنیـة التـي تـدعو االنسـان إلـى ما یلفت النظر في كتاب اهللا عز وجل كثر مانه 

حـرر القـرآن العقـل مـن العقبـات التـي تعـوق التفكیـر السـلیم فقـد التفكیر لتمییز الحـق مـن الباطـل ، 

ووضع له المعالم الهادیة واالسس الثابتة التي ترشده وتحفزه للتفكیر .

ـــد ثبـــت أن دعـــوة القـــرآن الكـــریم للتفكـــر هـــي دعـــوة أصـــیلة ومقصـــودة و  هادفـــة وشـــاملة وق

لمختلف النشاط االنسـاني بحیـث یكـون التفكیـر منهجـا واسـلوبًا متبعـًا فـي كـل شـؤون الحیـاة وقائمـًا 

على النقد والتمحیص والنظر العمیق والتجربة والبرهان وبذلك تنمـو المعرفـة وتترقـى الحیـاة ویتقـدم 

االنسان في جمیع میادین العلم والمعرفة .

  )١٠٣، ص  ٢٠٠٢كاوي، (محمد الهیشان، ومحمد مل

وقد وردت فـي القـرآن الكـریم كلمـة فكـر وتتفكـروا ویتفكـروا وتتفكـرون ویتفكـرون فـي ثمانیـة 

عشر موضعًا سـبعة عشـر موضـعًا منهـا بصـیغة المضـارع الـدال علـى االسـتمرار بالمسـتقبل (عبـد 

  )١٩٨٧الباقي ، 

مـن النظـر والتفكیـر وذلك الن التفكیـر هـو الـذي یحـرك جمیـع نشـاطات االنسـان المعرفیـة 

فـي المخلوقــات إلــى التفكیــر فـي خالقهــا وبارئهــا عــز وجــل . فیتولـد لــدى االنســان الخشــیة واالیمــان 

ـــَماَواِت لقولـــه تعـــالى  ـــُروَن ِفـــي َخْلـــِق السَّ الَّـــِذيَن يَـــْذُكُروَن اللَّـــَه ِقَياًمـــا َوقـُُعـــوًدا َوَعَلـــى ُجنُـــوِبِهْم َويـَتَـَفكَّ

  )١٩١(آل عمران ، اآلیة َلْقَت َهَذا بَاِطال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ َواَألْرِض رَبـََّنا َما خَ 

ولقد حث القرآن الكریم علـى التفكیـر فـي خلـق السـماوات واالرض واخـتالف اللیـل والنهـار 

وحدوث االمطار وانبات النبـات وتلقـیح االشـجار للوصـول إلـى االیمـان بوجـود اهللا جـل جاللـه أوال 

ـــَماَواِت َواَألْرِض َواْخـــِتالِف حقیقـــة هـــذه الظـــواهر العلمیـــة ، قـــال تعـــالى  والدراك ِإنَّ ِفـــي َخْلـــِق السَّ

اَس َوَمـا َأنـَزَل اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما يَنَفـُع النَّـ

ـــ َماِء ِمـــْن َمـــاٍء فََأْحَيـــا بِـــِه اَألْرَض بـَْعـــَد َمْوتَِهـــا َوبَـــثَّ ِفيَهـــا ِمـــْن ُكـــلِّ َدابَّـــٍة َوَتْصـــرِيِف الرِّيَـــاِح اللَّـــُه ِمـــْن السَّ

  ) . ١٦٥-١٦٤(البقرة ، اآلیة َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْيَن السََّماِء َواَألْرِض َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

التفكیـر بطبیعـة الخالئـق والـنفس البشـریة اذ قـال اهللا تعـالى كذلك حث القـرآن الكـریم علـى 

 ٍنَـُهَمــا ِإال بِــاْلَحقِّ َوَأَجــل ــَماَواِت َواَألْرَض َوَمــا بـَيـْ ــُروا ِفــي َأنُفِســِهْم َمــا َخلَــَق اللَّــُه السَّ �Ȅَأَولَـْم يـَتَـَفكَّ čǸ ººÈǈ ÉǷ

  ) ٨(الروم ، اآلیة َوِإنَّ َكِثيًرا ِمْن النَّاِس بِِلَقاِء رَبِِّهْم َلَكاِفُرونَ 

فالتفكیر مهارة تنمي بالممارسة والتدریب على فهم المعلومات والتفاعل معهـا .وفیمـا یـأتي 

استنباط اهداف التفكیر الدینیة والدنیویة حسبما حددت في القرآن الكریم :

االســـتدالل علـــى وجـــود الخـــالق ســـبحانه وتعمیـــق االیمـــان بـــاهللا وتوحیـــده وافـــراده بجمیـــع صـــور .١

بادات القلبیة والقولیة والبدنیة.الع
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العمل على تمییز الحق من الباطل من اجل االلتزام بمقتضـى الحـق الـذي هـدى الیـه االنسـان .٢

بفكره وصدقه بقلبه .

الكشــف عــن الســنن االلهیــة فــي بنــاء هــذا الكــون وتفســیر الحــوادث والظــواهر تفســیرًا صــحیحا .٣

لتسخیرها في خدمة االنسان .

االنسان واطوار خلقه وخصائصه ومـا فیـه مـن الحكمـة االبـداع ثـم دراسـة التعرف على طبیعة.٤

الـــنفس االنســـانیة وصـــفاتها واالنمـــاط الســـلوكیة المرتبطـــة بهـــا . فالنشـــاط الفكـــري الـــداخلي فـــي 

االنسان هو الذي یوجه سلوكه وتصرفاته الخارجیة .

قیـــام الحضـــارات الكشـــف عـــن الســـنن االلهیـــة فـــي حیـــاة المجتمعـــات البشـــریة لمعرفـــة أســـباب .٥

واندثارها .

التأكــد مــن صــدق المبــادئ والشــعارات والعقائــد وجمیــع االمــور الدینیــة والدنیویــة لمعرفــة مــدى .٦

اسعاد االنسان في الدارین .في صالحیتها 

  )١٩٣-١٩١، ص  ٢٠٠٢(محمد الهیشان ومحمد ملكاوي ، 

النظـر والتأمـل یسـتطیع أن اعداد الفـرد عقلیـا والمقصـود بـه أن یكـون سـلیم التفكیـر قـادرًا علـى.٧

یحكــم علــى االشــیاء حكمــًا قوامــه الصــدق والعــدل ویمكنــه أن یفهــم البیئــة التــي تحــیط بــه كمــا 

یمكـــن أن یفیـــد مـــن تجاربـــه وتجـــارب اآلخـــرین وان یأخـــذ باســـباب العلـــم وهـــي القـــراءة والنظـــر 

مـــن العلـــم والتأمـــل فـــي ملكـــوت اهللا والســـیر فـــي االرض فهـــذه هـــي التـــي تمـــد االنســـان بـــالكثیر 

.الیهاالیها ویوجه العقول االنظار الصحیح والمعرفة النافعة وكثیرا ما یلفت االسالم 

  )٥٢- ٥١، ص  ١٩٧٣(السید سابق ، 

لفاظ التفكیر وتفسیرھا : أاحصاء  .٥
) ثمانیة عشر لفظًا كما موضـح ١٨لفاظ التفكیر التي وردت في القرآن الكریم (أكان عدد 

الجدول اآلتي :

  )١( الجدول

یوضح اآلیات الدالة على الفاظ التفكیر في القرآن الكریم 

الجزءالسورةاآلیةاللفظت

٢جالبقرة٢١٩تتفكرون١

٣جالبقرة٢٦٦تتفكرون٢

٤جآل عمران١٩١ویتفكرون٣

٧جاالنعام٥٠تتفكرون٤

٨جاالعراف١٧٦یتفكرون٥
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الجزءالسورةاآلیةاللفظت

٨جاالعراف١٨٤یتفكروا٦

١١جیونس٢٤یتفكرون٧

١٣جالرعد٣یتفكرون٨

١٤جالنحل١١یتفكرون٩

١٤جالنحل٦٩یتفكرون١٠

١٤جالنحل٤٤یتفكرون١١

٢٨جالحشر٢١یتفكرون١٢

٢١جالروم٨یتفكروا١٣

٢١جالروم٢١یتفكرون١٤

٢٢جسبأ٤٦تتفكروا١٥

٢٣جالزمر٤٢یتفكرون١٦

٢٥جالجاثیة١٢یتفكرون١٧

٢٩جالمدثر١٨فكر١٨

فـــي ضـــوء الجـــدول اعـــاله ســـیتم عـــرض وتحلیـــل وتفســـیر دالالت التفكیـــر كمـــا وردت فـــي 

القرآن الكریم وعلى النحو اآلتي :

١. تـَتَـَفكَُّرونَ َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكْم اآليَاِت َلَعلَُّكْم

  )٢١٩لبقرة ، آیة (سورة ا

"لعلكــم تتفكــرون فــي الــدنیا واآلخــرة " أي لكــي تتفكــروا فــي أمــور الــدارین فتأخــذوا بمــا هــو 

أصلح لكم واسهل في الدنیا وانفع في العقبى ، وتتجنبوا عما یضركم في العقبى .

قال البغـوي : یبـین اهللا لكـم اآلیـات فـي امـر الـدنیا واآلخـرة لعلكـم تتفكـرون فـي زوال الـدنیا

وفنائها فتزهدوا ، وفي اقبال اآلخرة وبقائها فترغبوا فیها وهذه اآلیة ترغـب فـي التصـدق لكـن بشـرط 

  )١، ج١٧٠، ص  ١٩٩٠أن یكون ذلك من فضل المال وعفوه (البروسوي ، 

٢.َهــ اُر لَــُه ِفيَهــا ِمــْن ُكــلِّ َأيـَــَودُّ َأَحــدُُكْم َأْن َتُكــوَن لَــُه َجنَّــٌة ِمــْن َنِخيــٍل َوَأْعَنــاٍب َتْجــِري ِمــْن َتْحِتَهــا األَنـْ

يُِّن اللَّــُه الثََّمــَراِت َوَأَصــابَُه اْلِكبَـــُر َولَــُه ُذرِّيَّــٌة ُضــَعَفاُء فََأَصــابـََها ِإْعَصــاٌر ِفيــِه نَــاٌر فَاْحتَـَرقَــْت َكــَذِلَك يـُبَـــ

  )٢٦٦(سورة البقرة ، آیة تـَتَـَفكَُّرونَ َلُكْم اآليَاِت َلَعلَُّكْم 

التوحیـــدتحقیـــقفـــيالواضـــحةالـــدالالتفـــيأيتتفكـــرونلعلكـــمیـــاتاآللكـــماهللایبـــینكـــذلك

هــذهالقشــیريقــال،بموجبهــاوتعلمــواالعبــرمــنفیهــابمــاوتعتبــروافیهــاتتفكــرواكــيالــدینوتصــدیق
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هـؤالءالباطـلفـيوالمنفـقاهللاسبیلفيوالمنفقوالمنافقللمخلصالمثلضربجهةعلىاهللاذكرها

اخـالصمـنفالبـد،احوالهمبالسوءوختمتأموالهموخسرتأعمالهمحبطتؤالءوهبأعمالهمتذكوا

الــىبعــثحینمــاقــالعنــهاهللارضــيجبــلبــنمعــاذعــن.األصــلعلــىتبتنــىالثمــراتفــاناألعمـال

ضــربینعلــىالریــاءوعــالجالقلیــل)العمــلیكفــكدینــك(اخلــص:قــالاوصــنياهللارســولیــاالــیمن

العاجلـةواللـذةالـدنیاحـباسـبابهوأصـل،اسبابهبإزالةوذلكأصولهاستئصالو عروقهقطعأحدهما

،(البروســويالعبــادةأثنــاءفــيمنــهیعــرضمــاودفــعالحــالفــيالریــاءمــنیخطــرمــادفــعوالثــاني.

.)٢١٠-٢٠٩ص،١٩٩٠

"ویتفكرون في خلق السماوات واالرض " یعني یعتبرون في خلقهما وانما خصـص التفكـر 

وانمـا نهـي عـن التفكـر )١(الخلق لقوله علیه السـالم (تفكـروا فـي الخلـق وال تتفكـروا فـي الخـالق) في

في الخالق الن معرفة حقیقتـه المخصوصـة غیـر ممكنـة للبشـر فـال فائـدة لهـم مـن التفكـر فـي ذات 

الخالق ، ولما كان االنسان مركبًا من الـنفس والبـدن كانـت العبودیـة بحسـب الـنفس وبحسـب البـدن

" الـــخ أن ذلـــك ال یـــتم اال بعبـــادة الجـــوارح …فأشـــار إلـــى عبودیـــة البـــدن بقولـــه "الـــذین یـــذكرون اهللا 

واالعضــاء واشــار الـــى عبودیــة القلـــب والــروح بقولــه "یتفكـــرون فــي خلـــق الســماوات واالرض" قـــال 

ــم یتفكــر فیهــا . وفــي الحــدیث "تفكــر ســاعة خیــر مــن عبــادة ســتین )٢(: ویــل لمــن قرأهــا ول

وفـي التفضـیل وجهـان احـدهما أن التفكـر یوصـلك إلـى اهللا والعبـادة توصـلك الـى ثـواب اهللا )٣(سنة"

ـــاني أن التفكـــر عمـــل القلـــب  ـــر اهللا والث ـــر مـــن الـــذي یوصـــلك إلـــى غی ـــذي یوصـــلك إلـــى اهللا خی وال

والطاعــة عمــل الجــوارح والقلــب أشــرف مــن الجــوارح فكــان عمــل القلــب أشــرف مــن عمــل الجــوارح 

  )٣٠٥-٣٠٤ص  ، ١٩٩٠(البروسي ،

٣. ِفـي َخْلـِق السَّـَماَواِت َواَألْرِض رَبـَّنَـا َويـَتَـَفكَّـُروَن الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللَّـَه ِقَياًمـا َوقـُعُـوًدا َوَعلَـى ُجنُـوِبِهْم

  )١٩١(سورة آل عمران ، آیة َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

ماوات واالرض " یعني یعتبرون في خلقهما وانما خصـص التفكـر "ویتفكرون في خلق الس

وانمـا نهـي عـن التفكـر )٤(في الخلق لقوله علیه السـالم (تفكـروا فـي الخلـق وال تتفكـروا فـي الخـالق)

في الخالق الن معرفة حقیقتـه المخصوصـة غیـر ممكنـة للبشـر فـال فائـدة لهـم مـن التفكـر فـي ذات 

) الحــدیث أخرجــه أبــو نعــیم فــي الحلیــة بلفــظ (تفكــروا فــي خلــق اهللا وال تفكــروا فــي اهللا) ، انظــر الفــتح الكبیــر : ١(

٢/٣٥ .  

  . ١/٣٤٢) الحدیث اخرجه ابن مردویه وعبد بن حمید ، وانظر تفسر الحافظ ابن كثیر ، ٢(

دیلمي بلفظ (تفكر ساعة خیر مـن عبـادة ثمـانین سـنة) وانظـر ) الحدیث اخرجه ابو الشیخ في العظمة وأخرجه ال٣(

  . ٢/١١١الدر المنثور ، 

) الحــدیث أخرجــه أبــو نعــیم فــي الحلیــة بلفــظ (تفكــروا فــي خلــق اهللا وال تفكــروا فــي اهللا) ، انظــر الفــتح الكبیــر : ٤(

٢/٣٥ .  



خشمان حسن علي

٤٢

كبًا من الـنفس والبـدن كانـت العبودیـة بحسـب الـنفس وبحسـب البـدن الخالق ، ولما كان االنسان مر 

" الـــخ أن ذلـــك ال یـــتم اال بعبـــادة الجـــوارح …فأشـــار إلـــى عبودیـــة البـــدن بقولـــه "الـــذین یـــذكرون اهللا 

واالعضــاء واشــار الـــى عبودیــة القلـــب والــروح بقولــه "یتفكـــرون فــي خلـــق الســماوات واالرض" قـــال 

ــم یتفكــ . وفــي الحــدیث "تفكــر ســاعة خیــر مــن عبــادة ســتین )١(ر فیهــا: ویــل لمــن قرأهــا ول

وفـي التفضـیل وجهـان احـدهما أن التفكـر یوصـلك إلـى اهللا والعبـادة توصـلك الـى ثـواب اهللا )٢(سنة"

ـــاني أن التفكـــر عمـــل القلـــب  ـــر اهللا والث ـــر مـــن الـــذي یوصـــلك إلـــى غی ـــذي یوصـــلك إلـــى اهللا خی وال

جــوارح فكــان عمــل القلــب أشــرف مــن عمــل الجــوارح والطاعــة عمــل الجــوارح والقلــب أشــرف مــن ال

  )٣٠٥-٣٠٤، ص  ١٩٩٠(البروسي ،

٤. تـَتَـَفكَُّرونَ ُقْل َهْل َيْسَتِوي األْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفال ٥٠(االنعام ، اآلیة(  

االلهـيللـوحيمتبعـاً هكونبنفسهوصفلماوالسالمالصالةعلیهفانهوالمهتديللضالمثل

الـوحيبغیـرفالعمـلبالضـاللهـواههواسـتبعدعانـدهمـنویصف،باالهتداءسهنفیصفأنمنهلزم

أيتتفكـرون"أفـال"البصـیرعمـلمجـرىیجـريالـوحيبمقتضىوالعملاالعمىعملمجرىیجري

االسـتماعأيبمقتضـاهوالعمـلالـوحيباتبـاعفتهتـدوافیـهتتفكـرونفـالالحـقالكـالمهـذاتسمعونأال

  )٤٧٥-٤٧٤ص،١ج،وي(البروسوالتفكر

٥. َنا َلَرفـَْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اَألْرِض َواتـََّبَع َهَواُه َفَمثـَلُـُه َكَمثَـِل اْلَكْلـِب ِإْن َتْحِمـْل َعَلْيـِه َوَلْو ِشئـْ

بُوا بِآيَاتَِنا فَ  رُْكُه يـَْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ يـَتَـَفكَّـُرونَ اْقُصْص اْلَقَصـَص َلَعلَُّهـْم يـَْلَهْث َأْو تـَتـْ

  )١٧٦(االعراف ، ایة 

فكمــا أن الكلــب دائــم اللهــث ضــیق الحــال فكــذا الكــافر اذا زجرتــه ووعظتــه لــم یتزجــر ولــم 

یـتعظ وٕان تركتــه لــم یعقــل فهــو متــردد الــى مـا ال غایــة وراءه فــي الخســة والــدناءة . وكمــا ان الكلــب  

هانة والرفعة عن المكاره وانما الكرامة كلها عنده فبكسرة یطعمها او فضلة ال یعرف االكرام من اال

مائدة یرمى بها الیه سواء تقعده على سریر معك او في التـراب والقـذر فكـذا العبـد السـوء ال یعـرف 

قدر الكرامة ویجهل حق النعمة فینسلخ عن لباس الفضل والكرم ویرتدي رداء القهر والمكر .

دما أوتوا التوراة انسلخوا مما اعتقدوا في حـق محمـد علیـه الصـالة والسـالم كذلك الیهود بع

وكذبوه وحرفوا اسمه .

"لعلهم یتفكرون" راجیا تفكرهم تفكرًا یؤدي بهم إلى االلفاظ .

  )٥٨٥-٥٨٤، ص  ١(البروسوي ، ج

  . ١/٣٤٢، ) الحدیث اخرجه ابن مردویه وعبد بن حمید ، وانظر تفسر الحافظ ابن كثیر ١(

) الحدیث اخرجه ابو الشیخ في العظمة وأخرجه الدیلمي بلفظ (تفكر ساعة خیر مـن عبـادة ثمـانین سـنة) وانظـر ٢(

  . ٢/١١١الدر المنثور ، 



ر في القرآن الكریماأللفاظ الدالة على معاني التفكی

٤٣

م أي لعل بني اسرائیل یتفكرون فیحذروا أن یكونوا مثـل (بلعـم) الضـال فـان اهللا قـد اعطـاه

یعرفونهـــا كمـــا علمـــًا ومیـــزهم علـــى مـــن عـــداهم مـــن االعـــراب وجعـــل بأیـــدیهم صـــفة محمـــد 

هم بــذلك ؤ هم فهــم احــق النــاس وأوالهــم باتباعــه ومناصــرته ومؤازرتــه كمــا اخبــرهم أنبیــاءیعرفــون ابنــا

نیا وأمرتهم به ولهذا من خالف منهم ما في كتابه وكتمه ولم یعلم به العباد أحل اهللا بـه ذًال فـي الـد

  )٢٦٧، ص  ٢موصوًال بذل اآلخرة . (ابن كثیر ، ج

٦. َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإال نَِذيٌر ُمِبينٌ يـَتَـَفكَُّروا َأَوَلْم ١٨٤( االعراف ، آیة(  

"اولم یتفكروا ما بصاحبهم من جنة"

الهمزة لالنكار والتعجب والتوبیخ 

والواو للعطف على مقدر 

أكذبوا باآلیات ولم یتفكـروا انـه لـیس بصـاحبهم شـيء مـن الجنـون حتـى یـؤدیهم والمعنى : 

الى التفكر في صحة نبوته فیؤمنوا به ؟ 

فالتصریح بنفي الجنون للرد على عظیمتهم الشنعاء .

ما هو علیه الصالة والسالم اال نـذیر مبـین . مبـالغ فـي االنـذار مظهـر لـه غایـة االظهـار 

السماوات واالرض""أولم ینظروا في ملكوت 

أكذبوا ولم ینظروا نظرة تأمل واستدالل فیما تدل علیه السماوات واالرض من عظـم الملـك 

عبثًا ولم یترك عباده سدى . اوكمال القدرة . فیعلموا انما لم یخلقه

وفیمــا خلــق اهللا مــن شــيء أي مــن جلیــل ودقیــق لمــا یقــع علیــه اســم الشــيء مــن االجنــاس 

أن كــل فــرد مــن الموجــودات محــل للنظــر واالعتبــار واالســتدالل علــى التــي ال یمكــن حصــرها أي

  )٥٨٨،البروسوي،ص١الصانع ووحدانیته كما قیل وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد (ج

أي لــیس بــه "اولــم یتفكــروا " هــؤالء المكــذبون بآیاتنــا (مــا بصــاحبهم " یعنــي محمــدًا 

كان على الصفا فدعا قریشًا ال قتادة أن النبي جنون بل رسول اهللا حقا دعا إلى الحق .. ق

فجعــل یفخــذهم فخــذا فخــذا یــابني فــالن یــا بنــي فــالن فحــذرهم بــأس اهللا ووقــائع اهللا فقــال قــائلهم ان 

صاحبكم هذا لمجنون بات یصوت من الصباح او إلى الصباح او حتى اصبح فأنزل اهللا تعالى " 

  ) ٢/٢٧٠" (ابن كثیر ، …أولم یتفكروا 

٧. ِــا يَْأُكــُل اإ ــَماِء فَــاْختَـَلَط بِــِه نـََبــاُت اَألْرِض ِممَّ نـَْيا َكَمــاٍء َأنـَْزْلَنــاُه ِمــْن السَّ لنَّــاُس نََّمــا َمثَــُل اْلَحَيــاِة الــدُّ

َهــا أَ  تَاَهــا َأْمُرنَــا َواألَنـَْعــاُم َحتَّــى ِإَذا َأَخــَذْت اَألْرُض زُْخُرفـََهــا َوازَّيـََّنــْت َوظَــنَّ َأْهُلَهــا َأنـَُّهــْم قَــاِدُروَن َعَليـْ

ــُل اآليَــاِت ِلَقــْوٍم  ــَن بِــاَألْمِس َكــَذِلَك نـَُفصِّ ــْم تـَْغ ــْيال َأْو نـََهــارًا َفَجَعْلَناَهــا َحِصــيًدا َكــَأْن َل ــُرونَ َل يـَتَـَفكَّ

  )٢٤(یونس ، اآلیة 
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٤٤

نفصــل اآلیـــات القرآنیـــة والتــي مـــن مجملهـــا اآلیــات المنبهـــة علـــى احــوال الحیـــاة الـــدنیا أي 

لقوم یتفكرون في تضاعیفها ویقفون على معانیها وقد شبهت الهیئة المنتزعة من نوضحها ونبینها

هذه اآلیة من اجتماع الحیاة وبهائها وسرعة انقضائها بعد اغترار الناس بهـا بالهیئـة المنتزعـة مـن 

اجتماع خضرة االرض ونضارتها وانعدامها عقیبها بآفة سماویة . 

قال بعض الحكماء الدنیا كاالم تربي الناس كاألوالد فمن اشتغل باالم كالطفل عن المعلم 

بقــي جــاهال وصــار كأنــه اتخــذها صــنما لنفســه یعبــده ومــن اشــتغل بــالمعلم عــن االم صــار عالمــا 

وتخلــص مــن عبــادة الهــوى ووصــل إلــى المقصــود . فــذم الــدنیا انمــا هــو بحســب اشــتغاله عــن اهللا 

  )١٣٩لبروسوي ، ص ، ا ٢تعالى .(ج

"لقــوم یتفكــرون" فیعتبــرون بهــذا المثــل فــي زوال الــدنیا عــن اهلهــا ســریعا مــع اغتــرارهم بهــا 

وتمكــنهم وثقــتهم بمواعیــدها وتفلتهــا عــنهم فــان مــن طبعهــا الهــرب ممــن یطلبهــا والطلــب لمــن هــرب 

ْب َلُهـْم َمثَـَل َواْضـرِ منها . وقـد ضـرب اهللا تعـالى مثـل الـدنیا بنبـات االرض فقـل فـي سـورة الكهـف 

نـَْيا َكَمـاٍء َأنَزْلنَـاُه ِمـْن السَّـَماِء فَـاْختَـَلَط بِـِه نـَبَـاُت اَألْرِض فََأْصـَبَح َهِشـيًما تَـْذُروُه ال رِّيَـاُح وََكـاَن اْلَحَياِة الدُّ

  )٤١٣، ابن كثیر ، ص  ٢) (ج٤٥(سورة الكهف /اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا

٨. َمـدَّ اَألْرَض َوَجَعـَل ِفيَهـا َرَواِسـَي َوَأنـَْهـارًا َوِمـْن ُكـلِّ الثََّمـَراِت َجَعـَل ِفيَهـا َزْوَجـْيِن اثـْنَــْيِن َوُهَو الَِّذي

  ) ٣(سورة الرعد ، اآلیة يـَتَـَفكَُّرونَ يـُْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم 

هــــــــــــيحیــــــــــــثمــــــــــــن  االرضفيأما،وتدبیرهتهوحكمقدرتهوعلىالصانععلىتدلاآلیات

جهـةفمـنالجبالوأماوالدوابوالمعادنوالعیونوالفجاجالمسالكوفیها،فوقهالماكالبساطممدودة

االنهــاروأمــا،باالوتــادالبیــتیرســىكمــابهــااالرضارســیتوقــدوثقلهــاوصــالبتهاوعلوهــارســوها

وأمـا،الحكـیمالمختـارالفاعـلإلـىیسـتندأنبـدالالـبعضدونالجبـالجوانـببعـضفـيفحصولها

أعالهـاینشـقذلـكوبسـببوكبـرتربـتاالرضنـداوةفیهـاوأثـراالرضفـيوقعتاذافالحبةالثمار

فــيالغائصــةالعــروقاالســفلالشــقمــنوتخــرجالصــاعدةالشــجرةاالعلــىالشــقمــنفتخــرجواســفلها

الحبــةتلــكمــنالنابتــةالشــجرةأنثــمالحكــیمالمــدبرتــدبیربســببالعجائــبمــنوهــذااالرضاســفل

!!الحكیمالمبدعفسبحانثمرةیكونوبعضهانواةیكونوبعضهاخشباً یكونبعضها

"لقــوم یتفكــرون" فیســتدلون علــى قــدرة الخــالق والتفكــر : تصــرف القلــب فــي طلــب معــاني 

وانهارًا وجداول وسواقي فكذلك فـي االشیاء وكما أن في العالم الكبیر أرضًا وجباال ومعادن وبحار

االنسان الذي هو العالم الصغیر مثلـه فجسـده كـاالرض وعظامـه كالجبـال ومخـه كالمعـادن وجوفـه 

ه كاالنهار وعروقه كالجداول وشعره كالنبات وتنفسه كالریاح وكالمـه كالرعـد وبكـاؤه ؤ كالبحر وأمعا

كـالموت ویقظتـه كالحیـاة .(البروسـوي ، كالمطر وسروره كضوء النهار وحزنه كظلمـة اللیـل ونومـه 

  )٢٤٦ص 
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  ) ٥٠٠، ابن كثیر ، ص  ٢"آلیات لقوم یتفكرون " أي في آالء اهللا وحكمه ودالئله (ج

٩. َِقــْوٍم يـُْنِبــُت َلُكــْم بِــِه الــزَّرَْع َوالزَّيـُْتــوَن َوالنَِّخيــَل َواَألْعَنــاَب َوِمــْن ُكــلِّ الثََّمــَراِت ِإنَّ ِفــي َذِلــَك َآليَــًة ل

  ) ١١(النحل ، االیة َفكَُّرونَ يـَتَـ 

الشـتمالهبااللوهیـةتعـالىتفـردهعلـىدالـةعظیمـةآلیـةحصـلمـاوانبـاتالمـاءانزالفيأي

.والحكمةوالقدرةالعلمكمالعلى

"لقــوم یتفكــرون" فانــه مــن تفكــر فــي أن الحبــة والنــواة تقــع علــى االرض وتصــل الیهــا نــداوة 

منهـا عـروق تنبسـط فـي اعمـاق االرض وینشـق أعـاله ویخـرج منـه تنفذ فیهـا فینشـق أسـفلها فیخـرج

ســاق فینمــو فیخــرج منــه االوراق واالزهــار والحبــوب والثمــار علــى اجســام مختلفــة االشــكال وااللــوان 

والخـواص والطبـائع وعلـى نــواة قابلـة لتولیـد االمثــال علـى الـنمط المحــرر ال إلـى نهایـة.علم أن مــن 

ن یشــبهه شــيء فــي صــفات الكمــال فضــال عــن أن یشــاركه أحــد فــي هــذه افعالــه وآثــاره ال یمكــن أ

صفاته التي هي االلوهیة واستحقاق العبادة تعالى عن ذلك علوًا كبیرًا 

  )٣٠١-٣٠٠، البروسوي ، ص  ٢(ج

أي داللـة  يـُْنِبُت َلُكْم بِِه الزَّرَْع َوالزَّيـُْتوَن َوالنَِّخيَل َواَألْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراتِ قوله تعالى 

  )٥٦٤، ابن كثیر ، ص ٢وحجة ثم انه ال اله اال اهللا (ج

١٠.)ثُـمَّ ُكِلـي ٦٨َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَلى النَّْحِل َأْن اتَِّخِذي ِمْن اْلِجَباِل بـُُيوتًا َوِمـْن الشَّـَجِر َوِممَّـا يـَْعِرُشـوَن(

ِمــْن بُطُونَِهــا َشــَراٌب ُمْخَتِلــٌف َأْلَوانُــُه ِفيــِه ِشــَفاٌء ِمــْن ُكــلِّ الثََّمــَراِت فَاْســُلِكي ُســُبَل رَبِّــِك ُذلُــال َيْخــُرجُ 

  )٦٩ -٦٨( سورة النحل ، آیةيـَتَـَفكَُّرونَ لِلنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم 

أي أن في أمر نحل العسل حجة ظاهرة دالة على القـدرة الربانیـة لقـوم یتفكـرون أي للـذین 

صــغر حجمهــا وضــعف خلقتهــا ال تهتــدي إلــى صــنع العســل بنفســها تفكــروا فعلمــوا أن النحلــة علــى 

فان ذلك بصانع صنعها خالف بینها وبین غیرها من الحشـرات الطـائرة .فاسـتدل بـذلك علـى خـالق 

واحد قادر ال شریك له وال شبیه . 

فقــال أن أخــي قــد اشــتكى بطنــه فقــال اســقه عســًال روي أن رجــال جــاء إلــى النبــي 

فـذكر لـه ذلـك فقـال "اسـقه عسـًال" فسـقاه زاده اال اسـتطالقا فعـاد إلـى النبـي فسقاه عسًال فما 

ثانیــة فمــا زاده اال اســتطالقا ثــم رجــع فقــال یــا رســول اهللا ســقیته فمــا نفــع ذلــك فقــال " إذهــب فاســقه 

  )٣٦٢، البروسوي ، ص  ٢عسًال فقد صدق اهللا وكذب بطن أخیك " فسقاه فشفاه اهللا (ج

فـيالسلوكإلىالخلقةالضعیفةالدوابلهذهالهامفيأنأيیتفكرون"وملقآلیةذلكفي"أن

لقـومآلیـةاالشـیاءاطیـبمـنوهـووالعسـلللشـمعجمعهـاثـمالثمـارسـائرومـنواالجتنـاءالمهامهذه

الحكیمالقادرالفاعلانهعلىبذلكفیستدلونومیسرهاومسخرهاومقدرهاخالقهاعظمةفيیتفكرون

  ).٥٧٦ص،كثیرابن،٢(جالرحیمكریمالالعلیم
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٤٦

الحدیث رواه البخـاري فـي صـحیحه فـي قصـة االعرابـي الـذي شـكا إلـى الرسـول اسـتطالق 

بطن أخیه.

١١. يـَتَـَفكَُّرونَ بِاْلبَـيـَِّناِت َوالزُّبُِر َوَأنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـيَِّن لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم

  ) ٤٤(سورة النحل ، آیة 

أي القــرآن النــه تــذكیر وتنبیــه للغــافلین كافــة للعــرب والعجــم ومــا فیــه مــن االحكــام والشــرائع 

وغیر ذلك من احكام القرون المهلكة"ولعلهم یتفكرون" أي ارادة جبلوا فیه افكـارهم فینتبهـوا للحقـائق 

وما فیه من العبر ویحترزوا عما اصاب االولین من العذاب .

  )٣٠٧، البروسوي ، ص  ٢ج(

"وانزلنا الیك الذكر یعني القرآن" لتبین للناس ما نزل الـیهم أي مـن ربهـم لعلمـك بمعنـى مـا 

أنزل اهللا علیك وحرصك علیه واتباعك له ولعلمنا بأنك افضل الخالئـق وسـید ولـد آدم فتفصـل لهـم 

هتدون فیفوزون بالنجاة في ما اجمل وتبین لهم ما أشكل (ولعلهم یتفكرون) أي ینظرون النفسهم فی

  )٥٧١، ابن كثیر ، ص ٢الدارین (ج

١٢. ًعا ِمـْن َخْشـَيِة اللَّـِه َوتِْلـَك اَألْمثَـاُل َنْضـرِبـَُها َلْو َأنـَْزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجبَـٍل َلَرَأيـْتَـُه َخاِشـًعا ُمَتَصـدِّ

  )٢١(الحشر ، آیة يـَتَـَفكَُّرونَ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم 

حة التفكر ومنفعة التذكر والتفكر في أن یكون فـي الخـالق او الخلـق واالول أمـا أي لمصل

في ذاتـه أو فـي صـفاته او فـي افعالـه أمـا فـي ذاتـه فممنـوع النـه ال یعـرف اهللا اال اهللا اال أن یكـون 

التفكر في ذاته باعتبار عظمته وجالله وكبریائه له من حیـث وجـوب الوجـود ودوام البقـاء وامتنـاع 

كان والفناء والصمدیة التي هي االستغناء عن الكل .االم

وامــا فــي صــفاته فهــو فیهــا باعتبــار كمالهــا بحیــث یحــیط علمــه بجمیــع المعلومــات وقدرتــه 

بجمیع االشیاء وارادته بجمیع الكائنات وسمعه بجمیع المسموعات وبصره بجمیع المبصرات ونحو 

تهــا ومكانتهـا ووقوعهـا علــى الوجـه األتـم كــل ذلـك ، وأمـا فــي افعالـه فهـو فیهــا بحسـب شـمولها وكثر 

یوم هو في شأن .

القیامــةاهــوالمــنســیكونفیمــااووالســفلیاتالعلویــاتمــنكــانفیمــایكــونأنامــاوالثــاني

.اآلبادأبدإلىاآلخرةواحوال

قــال بعــض العــارفین : الفكــر إمــا فــي آیــات اهللا وصــنائعه فیتولــد منهــا المعرفــة . وامــا فــي 

 وقدرته فیتولد منه الحیاء ، واما في نعمة اهللا ومنتـه فیتولـد منـه المحبـة ، وامـا فـي وعـد عظمة اهللا

ـــد منـــه الرهبـــة مـــن  ـــد منـــه الرغبـــة فـــي الطاعـــة وامـــا فـــي وعیـــد اهللا بالعقـــاب فیتول اهللا بـــالثواب فیتول

المعصیة ، واما في تفریط العبد في جنب اهللا فیتولد منه الخجل والندامة والتوبة .
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مهمات التفكر أن یتفكر المتفكر في أمر نفسه من مبدأه ومعاشه ومن اطاعتـه لربـه ومن 

  )٢٨١، البروسوي ، ص  ٤بیده ولسانه وفؤاده (ج

١٣. ـــُروا َأَولَـــْم نَـُهَمـــا ِإال بِـــاْلَحقِّ َوَأَجـــٍل يـَتَـَفكَّ ـــَماَواِت َواَألْرَض َوَمـــا بـَيـْ ِفـــي َأنُفِســـِهْم َمـــا َخَلـــَق اللَّـــُه السَّ

�Ê¤ÈÂ�Ȅ čǸ Èǈ ÉǷ َنَّ َكِثيًرا ِمْن النَّاِس بِِلَقاِء رَبِِّهْم َلَكاِفُرون ٨( الروم ، اآلیة(  

التفكر تصرف القلب في معاني االشیاء لدرك المطلوب والمعنى أقصر كفار مكة نظـرهم 

علــى ظــاهر الحیــاة الــدنیا ؟ ولــم یحــدثوا التفكــر فــي قلــوبهم فیعلمــوا انــه تعــالى مــا خلــق الســماوات 

…ینهما إال بالحكمة والمصلحة لیعتبروا بها ویسـتدلوا علـى وجـود الصـانع ووحدتـه واالرض وما ب

  )١٧٨، البروسوي ، ص  ٣من خالل آثاره في مخلوقاته . (ج

"اولم یتفكروا في انفسهم " یقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاتـه الدالـة علـى وجـوده 

لخلق اهللا واالشـیاء مـن العـالم العلـوي والسـفلي ومـا وانفراده بخلقها ویعني به النظر والتدبر والتأمل 

بینهمــا مـــن المخلوقــات المتنوعـــة واالجنــاس المختلفـــة فیعلمــوا انهـــا مــا خلقـــت ســدى وال بـــاطًال بـــل 

  )٤٢٧، ابن كثیر ، ص  ٣بالحق وانها مؤجلة إلى اجل مسمى وهو یوم القیامة .(ج

١٤. ُـَنُكْم َمـَودًَّة َورَْحَمـًة ِإنَّ ِفـي َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسك َهـا َوَجَعـَل بـَيـْ ْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ

  ) ٢١(الروم ، آیة يـَتَـَفكَُّرونَ َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم 

انفسـهممـنازواجهموخلقترابمنخلقهممنذكرفیهاأيیتفكرونلقومآلیاتذلكفيأن

مــنذلــكفــيمــافیعلمــونوفعلــهفیصــنعهیتفكــرونلقــومعظیمــةیــاتاللبیــنهموالرحمــةالمــودةوألــف

بلالعلماءوهمالفهماهلبخواصیختصفیمالیسالنهیتفكرونبقولهاآلیةوختموالمصالحالحكم

االلبـابأولـيمـعإالالقـرآنفيالتذكریذكرلمولذاالتذكردونوالتفكرمنشيءأدنىلهمنیدركه

)١٨٢ص،البروسوي،٣.(ج

ولو انه تعالى جعل بني آدم كلهـم ذكـورا جعـل انـاثهم مـن جـنس آخـر مـن غیـرهم امـا مـن 

جــان او حیـــوان لمــا حصـــل هـــذا االئــتالف بیـــنهم وبـــین االزواج بــل كانـــت تحصـــل نفــرة لـــو كانـــت 

االزواج من غیر الجنس ، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل ازواجهم من جنسهم وجعل بینهم 

ي المحبـة ورحمـة وهـي الرأفـة فـان الرجـل یمسـك المـرأة أمـا لمحبتـه لهـا او لرحمـة بهـا بـأن مودة وهـ

یكون لها منه ولد او محتاجة الیه في االنفاق ولاللفة بینهما او غیر ذلك (أن في ذلك آلیات لقوم 

  )٤٢٩، ابن كثیر ، ص  ٣یتفكرون) (ج

١٥.نَــى َوفـُـَراَدى ثُـمَّ قُـْل ِإنََّمـا َأِعُظُكـْم ِبَواِحـَدٍة َأْن تـَُقوُمـوا َمـا ِبَصـاِحِبُكْم ِمـْن ِجنَّــٍة ِإْن تـَتَـَفكَّـُروالِلَّـِه َمثـْ

  )٤٦(سورة سبأ ، آیة ُهَو ِإال نَِذيٌر َلُكْم بـَْيَن يََدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 

مــن جنــة أي فتعلمــوا مــا بصــاحبكم محمــد ثــم تتفكــروا أي تتفكــروا فــي امــره 

وة العامــة كمــا ظننــتم وفائــدة التقییــد بــاالثنین والفــرادى أن االثنــین إذا جنــون یحملــه علــى دعــوى النبــ
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التجئــا إلــى اهللا تعــالى وبحثــا طلبــًا للحــق مــع االنصــاف هــدى اهللا وكــذا الواحــد اذا تفكــر فــي نفســه 

مجردا من الهوى بخالف كثـرة الجمـع فانـه یقـل فیهـا االنصـاف غالبـا ویكثـر الخـالف ویثـور غبـار 

لى نصرة المذهب .الغضب وال یسمع إ

انمـا هــو اال نــذیر لكــم بــین یــدي عــذاب شــدید " أي قــدام عــذاب اآلخــرة أن عصــیتموه النــه 

  ).٢٧٦-٢٧٥، البروسوي ، ص  ٣مبعوث قرب الساعة (ج

أي تقومــوا قیامــا خالصــا هللا عــز وجــل مــن غیــر هــوى وال عصــبیة فیســأل بعضــكم بعضــا 

" أي ینظــر الرجــل لنفســه فــي امــر محمــد أِبمحمــد مــن جنــون؟ فینصــح بعضــكم بعضــا "ثــم تتفكــروا

. ویسأل غیره من الناس عن شأنه أن اشكل علیه ویتفكر في ذلك

  )٥٤٣، ابن كثیر ، ص  ٣(ج

١٦. َهـا اْلَمـْوَت َمَناِمهَـااللَُّه يـَتَـَوفَّى األَنـُْفَس ِحيَن َمْوتَِها َوالَِّتي َلْم َتُمـْت ِفـي فـَُيْمِسـُك الَّتِـي َقَضـى َعَليـْ

�Ç¿ÌȂَويـُْرسِ  ÈǬ
Êǳ� Ç©ƢÈȇ Èȉ � ÈǮ

ÊǳÈ̄�Ȇ Êǧ�ċÀÊ¤�Ȅ čǸ Èǈ ÉǷ�Çǲ ÈƳ È¢�Ȅ Èǳ
Ê¤�ÃÈǂ Ìƻ ÉÌȋ ¦�Éǲ َيـَتَـَفكَُّرون ٤٢(الزمر ، اآلیة(  

أن فــي ذلــك آلیــات عجیبــة دالــة علــى كمــال قدرتــه وحكمتــه وشــمول حكمتــه لقــوم یتفكــرون 

كها باقیــة بعــد فــي كیفیــة تعلــق االرواح باالبــدان وتوفیهــا عنهــا تــارة بالكلیــة كمــا عنــد المــوت وامســا

الموت ال تفنى بفناء االبدان وما یقربها من السعادة والشقاوة ویؤخرها عـن ظواهرهـا فقـط كمـا عنـد 

النوم وارسالها حینًا بعد حین إلى انقضاء آجالهـا وانقطـاع انفاسـها فیسـتدلون علـى ان القـادر علـى 

ذلك قادر على البعث .

فاعلــه كتــرددي فــي قــبض نفــس عبــدي وفــي الحــدیث القدســي : (مــا تــرددت فــي شــيء أنــا 

  )٣٩١، البروسوي ، ص  ٣(ج )١(المؤمن وهو یكره الموت ، وانا اكره مساءته)

١٧. يـَتَـَفكَّـُرونَ َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذلِـَك َآليَـاٍت ِلَقـْوٍم

  )١٢(الجاثیة ، آیة 

بدائع صـنع اهللا فـانهم یقفـون بـذلك علـى جالئـل نعمـة اهللا تعـالى ودقائقهـا أي یتفكرون في

ویوفقون لشكرها .

وفي الحدیث "أن الشیطان یأتي احدكم فیقول من خلـق السـماوات ؟ فیقـول اهللا ویقـول مـن 

"خلق االرض ؟ فیقول اهللا ویقول من خلق اهللا ؟ فاذا افتتن احدكم بذلك فلیقل آمنت باهللا ورسوله 

وفـيالـنفسعمـلمـنوأجـلاعلـىالقلـبعمـلالنوافضـلهاالعبـاداتاعلىالتفكرأنواعلم

وناهیــكلوجــوده،تبعـاً وجودهــافــانلالنسـانخلقــتفـیهنومــاواالرضالســماواتأنإلـىاشــارةاآلیـة

فـيامـاكـرموهـمالتسـخیرغایـةوهـذاالسـالمعلیـهآلدممالئكتـهأسـجدتعـالىاهللانالمعنـىهذامن

.واالرضالسماوات

  . ٦/٢٥٦) جزء من الحدیث اخرجه البخاري وأحمد في المسند ، ١(
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ومثال هذا أن اهللا تعالى لما اراد أن یخلق ثمرة خلق شجرة وسخرها للثمرة لتحملهـا فالعـالم 

بما فیها شجرة وثمرتها االنسان ولعظم هذا المعنى فان "أن في ذلك آلیـات لقـوم یتفكـرون" أي فـي 

بنــور االیمــان والعرفــان إذ هــذا المعنــى دالالت علــى شــرف االنســان وكمالــه لقــوم لهــم قلــوب منــورة

  )٤٥، البروسوي ، ص  ٤یتفكرون بفكر سلیم . (ج

١٨. َُوَقدَّرَ َفكََّر ِإنَّه ١٨(المدثر، ایة(  

فكـر(أي.علیـهفـأثنىالقـرآنسـمعالذيالمخزوميالمغیرةبنالولیدفينزلتوقدفكرانه

فكــرأيوقــدرفكــرانــهوهیــأه)یقــولمــانفســهفــيوقــدرالطعــنجهــةمــنالقــرآنحــقفــيیقــولمــاذا

بهاالرسوللرمياموراً نفسهفيوقدرعلیهالمنزلالكالمفياوالرسولبهایطعنمطاعنلتحصیل

  )٤٣٠ص،السابعالمجلد،(المدرسعلیهالمنزلالقرآنلرمياو

وهو یقرأ سورة السجدة فقال لبني مخـزوم واهللا قـد سـمعت روي أن الولید مر بالنبي 

محمـدًا انفـًا كالمـًا مـا هـو مـن كـالم االنـس وال مـن كـالم الجـن أن لـه لحـالوة وان علیـه لطـالوة أي 

حســنًا وبهجــة وان اعــاله لمثمــر وان اســفله لمغــدق وانــه یعلــو وال یعلــى فقالــت قــریش : صــبأ واهللا 

أي مال عن دینه وخرج إلى دین غیره .–الولید 

فـرق بـین الرجـل واهلـه وولـده ومـا الـذي یقولـه اال ففكر فقال ما هو اال ساحر أمـا رأیتمـوه ی

سحر یأثره عن أهل بابل .فارتج النادي فرحًا وتفرقوا معجبین بقوله متعجبین منه راضین به .

فالولیــد اعجبــه كــالم اهللا تعــالى فــي القــرآن الكــریم فــأثنى علیــه ومدحــه ثــم دفعــه الكبــر الن 

یم فقال في القرآن غیر الحقیقة التي اعتقدها اوال ینكر الحق الذي سمعه ویعطل عقله وتفكیره السل

،  ٤وحجبها بحجاب الكبر وصار عنده اعتداد وركون الى عقیدة اآلباء وصعب علیه مفارقتها (ج

  ).٤٤٣-٤٤٢البروسوي ، ص 
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. االستنتاجات : ٦
تعلیق واستنتاجات :

امینها ولمسـها عـن حتى یتم فهم هذه الظاهرة الذهنیة البد من تحلیلها والتعرف علـى مضـ

طریق نتائجها وما یظهره االنسان في المواقف المختلفـة حیـث یمثـل التفكیـر اعقـد نـوع مـن اشـكال  

السلوك االنساني فهو یأتي في اعلى مستویات النشاط العقلي كما یعتبر من اهم الخصائص التي 

قــوال یفكــرون بهــا تمیــز االنســان عــن غیــره مــن المخلوقــات . لقــد فضــل اهللا االنســان ووهــب لهــم ع

لیرفعهم بها فوق مخلوقاته فالعقل هبة من اهللا لالنسان یحقق له الكثیر من الرقـي والتقـدم والتطـور 

وذلــك مــا تشــهده البشــریة فــي اعمــار االرض واســتخراج كنوزهــا واالســتفادة منهــا واكتشــاف العلــوم 

:"ولقـــد كرمنـــا بنـــي آدم والصـــناعات المختلفـــة وذلـــك كلـــه أثـــر العمـــال العقـــل والتفكیـــر قـــال تعـــالى 

."فالتفكیر الجید في السیاق القرآني یوجه االنسان لكـي یعـیش حیـاة السـعادة والطمأنینـة والخیـر …

واالستقامة وفق منهاج اهللا تعـالى فـي اصـول التربیـة الصـحیحة والخلـق الكـریم وانـه اصـل االشـیاء 

ال االیمــان بــاهللا تعــالى ومحبتــه وموجــدها وخالقهــا جمیعــًا هــو اهللا تعــالى فالواجــب علــى االنســان او 

والتدبر في آیات اهللا في وهذا یقتضي التفكیر السلیم واتباع ما جاء به رسولنا الكریم محمد 

ِإنَّ ِفـي َخْلـِق السَّـَماَواِت َواَألْرِض َواْخـِتالِف اللَّْيـِل َوالنـََّهـاِر َواْلُفْلـِك الَّتِـي كتابه الكریم قـال تعـالى : 

ثَّ ْلَبْحِر ِبَما يَنَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل اللَُّه ِمْن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحيَـا بِـِه اَألْرَض بـَْعـَد َمْوتَِهـا َوبَـَتْجِري ِفي ا

ِقلُـونَ عْ ِفيَها ِمْن ُكـلِّ َدابـٍَّة َوَتْصـرِيِف الرِّيَـاِح َوالسَّـَحاِب اْلُمَسـخَِّر بـَـْيَن السَّـَماِء َواَألْرِض َآليَـاٍت ِلَقـْوٍم يَـ 

  )١٦٤(البقرة ، اآلیة 

ومن خالل االطالع على اآلیات الكریمات في معنى التفكیر توضح ما یأتي :

التفكیر في آیات اهللا والتفكیر في امور الدین واالخذ بما هو اصلح واسهل في الدنیا وانفع في .١

اآلخرة ولفهم المصالح في الدنیا واآلخرة لحصول السعادة .

الواضحة في تحقیق التوحید وتصدیق الدین كي تتفكروا فیها وتعتبروا بمـا فیهـا یبین الدالالت .٢

من العبر والعمل بموجبها .

مثــل للضــال والمهتــدي أي االســتماع والتفكــر فــي كــالم الحــق واالهتــداء باتبــاع الــوحي والعمــل .٣

بمقتضاه .

در الكرامـة ویجهـل یبین بأن العبد السوء الذي ال یفكر بالشكل صحیح ویتبـع هـواه ال یعـرف قـ.٤

حق النعمة فینسلخ عن لباس الفضل والكرم ویرتدي رداء القهر والمكر .

فیؤمنوا بأنه رسول اهللا .التفكیر الصحیح الجید یؤدي بالناس إلى صحة نبوة محمد .٥

حقًا ودعا إلى الحق .

اعیدها وقد ضـرب االعتبار بزوال الدنیا عن اهلها سریعًا مع اغترارهم بها وتمكنهم وثقتهم بمو .٦

اهللا تعالى مثل الدنیا بنبات االرض .
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٥١

التفكیــر فــي اآلیــات المتمثلــة بــاالرض والرواســي واالنهــار والثمــرات واللیــل والنهــار تــدل علــى .٧

الصانع وقدرته وحكمته وتدبیره ومنها نستدل على قدرة الخالق .

بااللوهیــة الشــتماله علــى أن فــي انــزال المــاء واالنبــات آلیــة عظیمــة دالــة علــى تفــرد اهللا تعــالى.٨

كمال العلم والقدرة والحكمة وهي داللة وحجة على انه ال اله اال اهللا .

أن التفكیـــر فـــي امـــر نحـــل العســـل حجـــة ظـــاهرة دالـــة علـــى القـــدرة الربانیـــة ، إذ أن الهـــام هـــذه .٩

الــدواب الضــعیفة الخلــق إلــى الســلوك فــي هــذه المهــام واالجتنــاء عــن ســائر الثمــار ثــم جمعهــا 

مع والعسل آلیة لقوم یتفكرون في عظمة خالقها .للش

القــرآن الكــریم فیــه تــذكیر وتنبیــه للغــافلین كافــة للعــرب والعجــم ومــا فیــه مــن االحكــام والشــرائع .١٠

وغیر ذلك من احوال القرون المهلكة لعلهم یتفكرون .

بــاهللا مــن التفكیــر امــا فــي الخــالق مــن خــالل ذاتــه وصــفاته وافعالــه او المخلــوق لیتولــد المعرفــة .١١

خــالل آثـــاره فـــي مخلوقاتـــه ومــن مهمـــات التفكـــر أن یتفكـــر المتفكـــر فــي أمـــر نفســـه مـــن مبـــدأه 

ومعاشه ومن طاعته لربه بیده ولسانه وفؤاده .

التفكیر والنظر والتدبر والتأمل لخلق اهللا لالشیاء . أن قدرة االنسان على التفكیر السـلیم تـزداد .١٢

ساعدة التفكیر على ابطال العقائـد الفاسـدة . فمـثًال قولـه كلما كانت قدرته على التخیل اكبر لم

َمثَــــُل الَّــــِذيَن اتََّخــــُذوا ِمــــْن ُدوِن اللَّــــِه َأْولَِيــــاَء َكَمثَــــِل ) ٤١تعــــالى فــــي (ســــورة العنكبــــوت ،اآلیــــة 

مثل هـذا ورد فـي يـَْعَلُمونَ اْلَعنَكُبوِت اتََّخَذْت بـَْيًتا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا 

القرآن لتنمیة قدرة التفكیر على التخیل والمقارنة من اجل التوصل إلى االحكام الصحیحة .

التفكیر فـي خلـق االنسـان مـن تـراب وخلـق ازواجهـم مـن انفسـهم والقـاء اإللفـة والمـودة والرحمـة .١٣

بینهم آلیة عظیمة لقوم یتفكرون في صنعه وفعله .

من غیر هوى وال معصیة . خالصا واطاعة نبیه محمد القیام بأمر اهللا.١٤

التفكیر في كیفیة تعلق االرواح باالبدان وتوفیها عنه تارة بشكل كلي كما عند الموت ویؤخرها .١٥

وارسلها حینًا بعد حین كما في حالة النوم الى انقضـاء آجالهـا فیسـتدلون انـه القـادر علـى ذلـك 

، قادر على البعث والنشور .

فكیــر فــي بــدائع صــنع اهللا والوقــوف بــذلك علــى جالئــل نعــم اهللا تعــالى ودقائقهــا والشــكر هللا الت.١٦

تعالى على نعمه وآالئه .

ضرب اهللا في القرآن الكریم امثلـة كثیـرة القـوام وافـراد مـنعهم الكبـر عـن التفكیـر السـلیم فـانكروا .١٧

ع فـال ینتفـع بـالحق لحق واتبعوا الباطل وهكذا كل مسـتكبر یعطـل حواسـه وخاصـة حاسـة السـم

الذي سمعه ثم یجحده ویرفض االذعان للصواب .



خشمان حسن علي

٥٢

التوصیات والمقترحات :
اجراء دراسة نظریة مشابهة حول الفاظ التفكیر ودالالتها في الحدیث النبوي الشرف..١

اجراء المزید من الدراسات التحلیلیة ودالالتها اللغویة واالصطالحیة والتربویة . .٢

ة تجریبیة حول اثر استخدام االیات القرآنیة لتنمیة التفكیر لدى الطلبة. اجراء دراسة میدانی.٣

المصادر : 
ابن كثیر ، تفسیر القران الكریم ، دار احیاء الكتب العربیة . .١

ـــــارس (.٢ ـــــه ، ط١٩٦٨بركـــــات ، محمـــــد ف ـــــرآن الكـــــریم وكلمات ـــــى الق ، مكتبـــــة  ٣) ،  المرشـــــد ال

الطرابیشي ، دمشق . 

) ، تنــــویر األذهــــان مــــن تفســــیر روح البیــــان  ، ١٩٩٠عیل حقــــي (البروســــوي ، الشــــیخ اســــما.٣

، الدار الوطنیة للنشـر والتوزیـع ، بغـداد  ١اختصار وتحقیق الشیخ محمد علي الصابوني ، ط

.

، دار  ١) : تعلــــیم التفكیــــر ، مفــــاهیم وتطبیقــــات ، ط١٩٩٩جــــروان ، فتحــــي عبــــد الــــرحمن (.٤

الكتاب الجامعي ، عمان . 

) : انمـــــــاط تفكیـــــــر طلبـــــــة الجامعـــــــة األردنیـــــــة وعالقتهـــــــا بالجنســـــــي ٢٠٠٠حمـــــــودة ، نهـــــــى (.٥

والتخصصي األكادیمي ، والمستوى الدراسي ، الجامعة األردنیة ، عمان . 

) : دور المعلــم فــي تنمیــة مهــارات ١٩٩٣الخطیــب ، احمــد حامــد وعیــد ، عــودة ابــو ســرحان (.٦

  .  ٩التفكیر لدى الطالب ، مجلة رسالة التربیة ، العدد 

، بیروت .  ١) : دعوة اإلسالم ، دار الكتاب العربي ، ط١٩٧٣ید ، سابق ، (الس.٧

) : المعجـــم المفهـــرس أللفـــاظ القـــرآن الكـــریم ، دار الفكـــر ، ١٩٨٧عبـــد البـــاقي ، محمـــد فـــؤاد (.٨

بیروت . 

، دار الفكــــر للطباعــــة  ١) : تعلــــیم التفكیــــر للمرحلــــة األساســــیة ، ط٢٠٠١قطــــامي ، نایفــــة (.٩

والنشر ، عمان . 

): تفسـیر ١٩٦٩المحلي جالل الدین محمد بن أحمد والسـیوطي ، جـالل الـدین عبـد الـرحمن (.١٠

الجاللین ، مكتبة المالح دمشق . 

) : مواهـــب الـــرحمن فـــي تفســـیر القـــرآن ، دار الحریـــة ١٩٩٠المـــدرس ، عبـــد الكـــریم محمـــد (.١١

للطباعة ، بغداد .

الكـریم فـي تنمیـة التفكیـر ، مجلـة ) : مـنهج القـرآن ٢٠٠٢الهیشان ، محمد ومحمد ، ملكاوي (.١٢

، جامعة الیرموك .  ١٨، حزیران ، المجلد  ٢ابحاث الیرموك ، العدد 
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