
 

 عبادة التفكس مو أجل العبادات

 بدٜع َٔ يٝدٖؼ يف ايطُٛات ايٓاظس إٕ، أخٞ احلبٝب
 ّٚداٚ ايطُا٤ أْظس إىل  ،ٚاتطاعٗا خًكٗا ٚعظِٝ ؾٓعٗا

 ٚوًٛعٗا، دٚزاْٗا،ٚ نٛانبٗا، يف اْظسٚ ،ايٓظس فٝٗا
 ٚقُسٖا، ٚمشطٗا نجستٗا،ٚ أيٛاْٗا ٚاختالف ٚغسٚبٗا،
 تػري ٚال فتٛز غري َٔ حسنتٗاٚ َٚػازبٗا، َػازقٗا باختالف

 ال َُكٖدز يطاب ي٘ زتِّبت قد َٓاشٍ يف جيسٟ ٌُْن ضريٖا، يف
ؾدٚعّا أٚ  فٝٗا ٜس٣ ال فٗٛ ٖرا َٚع ، ٜٓكـ ٚال ٜصٜد

ا الَِّذي َخَؾَق َسبَْع َسََمَواٍت صَِباقًا  ;لتعاىل  ، ٚهلرا قاٍغكٛقّا مَّ

ْْحَِن ِمن َتَػاُوٍت َفاْرِجِع اْلبَََصَ َهْل َتَرى ِمن ُفُطوٍر  َتَرى ِِف َخْؾِق الرَّ

َتْْيِ َيـَؼؾِْب إَِلقَْك اْلبَََصُ َخاِسًل َوُهَو َحِسٌر ( 3) ُثمَّ اْرِجِع اْلبَََصَ َكرَّ

 .[5 ،4; املًو] ن(2:3)
 ٚاتايطُا خًل يف ٜتفهسٕٚ ايرٜٔ عبادٙ ع٢ً اهلل أث٢ٓ ٚيكد

ََمَواِت َوإَْرِض  ل;تعاىل  كاٍف ٚاألزه> إِنَّ ِِف َخْؾِق السَّ

ُْوِِل إْلَباِب  ٕأ الَِّذيَن ( 091)َواْختاِلَِف الؾَّقِْل َوالـََّفاِر َٔياٍت 

ُروَن ِِف َخْؾِق  َيْذُكُروَن اّلّلَ ِققَامًا َوُقُعودًا َوَطَذَ ُجـُوِِبِْم َوَيَتَػؽَّ

ـَا َما َخَؾْؼَت َهذا َباصاًِل ُسبَْحاَكَك َفِؼـَا  ََمَواِت َوإَْرِض َربَّ السَّ

، ٚامسع يكٍٛ  [2:2-2:1; عُسإ آٍ] ن(090َطَذاَب الـَّاِر )
ل ايطُٛات ٚاألزه قاٍ تعاىل اهلل تعاىل عٔ عظِ خً

َْرِض َأْكَزُ ِمْن َخْؾِق الـَّاِس َوَلِؽنَّ َأْكَثَر ل; ْٕ ََمَواِت َوا ََلَْؾُق السَّ

َٓ َيْعَؾُؿوَن     .[ 68] غافس; نالـَّاِس 
ًِٔك٘ ي٘ يف ٚهلل إال جنِ َٔ َا أْ٘ جتد تأٌَٚ  ١َُ، َخ  يف ٔحِه

 يفٚ ايطُا٤، يف َٛقع٘ يفٚ يْٛ٘، يفٚ غهً٘، يفٚ َكدازٙ،
قد  جتد أْٗا ، ٚتأٌَ يف ايطُٛاتاجملاٚز٠ ي٘ ايٓجّٛ َٔ قسب٘

ُٔٗ َع زفعت بدٕٚ عُد َس١ٝ٥ ال ــفٝٗاــف َا ِــَٚٔعَظ اــٔعَظ
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ََمَواِت لقاٍ تعاىل;  حتتٗا َٔ ٚال فٛقٗا، َٔعُد  َخَؾَق السَّ

ََمء ل ٚقاٍ تعاىل; ، [2] الرطد : نبَِغْرِ َطَؿٍد َتَرْوََنَا َوُيْؿِسُك السَّ

َّٓ بِِإْذكِِه  َْرِض إِ ْٕ  ايعاقٌ ٚاإلْطإ،  [76] احلج ;نَأن َتَؼَع َطَذ ا
َتَباَرَك الَِّذي بِقَِدِه لال ميًو إال إٔ ٜكٍٛ ;  اهلل ؾٓع بدٜع أَاّ

 َقِديرٌ 
ٍ
ء  [ 2] املًو ; ناْدُْؾُك َوُهَو َطَذ ُكلأ ََشْ

 وضع األجسام السماوية ليس جمسد مصادفة 

 َٔ ايطُا٤ إىل ايهفاز ايفًو عًُا٤ أحد ْظس ، أحبيت يف اهلل
 ٕ،ايهٛ ٖرا يف أذًٖ٘ َا فسأ٣ بٓفط٘، َبَٓاٙ َٓظاز خالٍ
 ٚئ ، تؿٌ إىل َٓت٢ٗ ٖرا ايهٕٛ ئ اإلْطا١ْٝ إٕ; فكاٍ

 ذلٝط يف َا٤ ْكط١ َٔ ْعسف٘ َا َكداز إال ايهٕٛ َٔ تعسف
 اهلل ٚؾدم ال، ٚؾٖدم؟ ذيو َع آَٔ فٌٗ ،عظِٝ
ِخَرِة ُهْم ل ;ايكا٥ٌ ْٔ ْكقَا َوُهْم َطِن ا َن اْْلَقَاِة الدُّ ً مأ َيْعَؾُؿوَن َضاِهرا

 .[ 8ّ ;] ايسٚ نَغافُِؾوَن 
 دلسد يٝظ ايطُا١ٜٚ األجساّ ٚقع إٕ; أّٜكا آخس ٚقاٍ 

 بدق١َّ ايفكا٤ يف َٛقٛع١ ٖٞ بٌ ٚعػٛا١ٝ٥، َؿادف١
 املطاف١ زبع مبكداز األزه َٔ اقرتب يٛ ايكُس إٔ إذ ٚإتكإ>

 عالق١ َٚا نًٗا، األزه ايبحس َٓد ألغسم عٓ٘ تفؿًٓا اييت
َسـُِرهيِْم ل; ٚؾدم قاٍ ايرٟ ٜعًُٗا اهلل! بايبحس؟ ايكُس

َ ََلُْم َأنَُّه اْْلَقُّ  َفاِق َوِِف َأنُػِسِفْم َحتَّى َيَتبَْيَّ ْٔ ]  نآَياتِـَا ِِف ا
 . [67فؿًت;

 بعد حبثه يف يرا الكوىكالم مكتشف اجلاذبية نيوتو  

 خالٍ َٔ ٜهتػفٕٛ ايفًو عًُا٤ ٜصاٍ الإخٛتٞ يف اهلل، 
 ٜٚدٖؼ ُِٜٙػَد َا ّٜٛ نٌ َٚٓاظريِٖ َٚساؾدِٖ جتازبِٗ
 اجلاذب١ٝ َهتػف قاٍ حت٢ ايفطٝح، ايهٕٛ ٖرا يف ايعكٍٛ
 اخلًل ذيو ىاْب انتػف٘ َا ٚقآي١ انتػاف٘ عٔ َعرّباْٝٛتٔ 

  ٚيهين ايعامل، ْظس يف أبدٚ نٝف أدزٟ يطت; ٜكٍٛ ايعظِٝ،
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 نٓت يٛ نُا أبدٚ ايهٕٛ ٖرا يف أيح ٚأْا ْفطٞ، ْظس يف
َّا  ٚآخس حني بني ًٜٚٗٛ ،ايبحس غاوئ ع٢ً ًٜعب غال

 ايٛقت يف اجلُاٍ، بايػ١ ذلاز٠ أٚ أًَظ، َحَجس ع٢ً بايعجٛز
ٜؿٌ أحد إىل  إٔ دٕٚ أَاَٞ احلكٝك١ ذلٝط فٝ٘ ميتد ايرٟ
ن اْلِعْؾِم إَِّٓ َقؾِقالل ْعِ ،َٓتٗاٙ  ،  [96] اإلضسا٤;نَوَما ُأوتِقُتم مأ

 ِ،جن َالٜني عػس٠ َٔ تتأيف ٖٚٞ اجملسات ايؿػري٠ زأ٣ يكد
 عػس٠ املعسٚف١ جنَٛٗا عدد ٚؾٌ ٚقد ايعُالق١اجملس٠  ٚزأ٣
 . ٚإحهاَّتٓا١ٖٝ  دق١ يفٛا َعا ٜستبط ًَٝاز آالف
دلستٓا دزب ايتبا١ْ ٚاييت فٝٗا اجملُٛع١  زأ٣ يكد ْعِ،

 ٚعسف ،ُعِسف قد جنِ، ًَٝاز َا١٥ َٔ تأيَّفت ٚقد ،ايػُط١
 أيف تطعٕٛ قطسٙ نكسف اجملُٛع١ ٖرٙ ٚتبدٚ ايػُظ، َٓٗا
 ٖرا َٚع ق١ٝ٥ٛ، ض١ٓ آالف مخط١ ٚمسه٘ ق١ٝ٥ٛ، ض١ٓ

 ٚنريو حلظات، يف ٜؿًٓا ايػُظ ق٤ٛ فإٕ ايػاضع ايبعد
 .ايكُس ْٛز

 أحؿ٢ املسات، بعػسات تهربٖا دلسات ٖٓاى زأ٣ قد بٌ 
 ٖا١ً٥، بطسع١ دقٝل ْظاّ يف نًٗا جتسٟ، دلس٠ ًَٝاز َا١٥ َٓٗا
 ألجٌ جيسٟ نٌ اؾطداّ، دٕٚ اخلاف َطازٙ يف نٌ
ً ل جًا َوَقَؿرا ا ََمء ُبُروجًا َوَجَعَل فِقَفا ِِسَ َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِِف السَّ

 ً ـِرا  فكد أنجس، ٜسٙ مل َٚا زآٙ، ايرٟ ٖرا ،  [72] ايفسقإ;نمُّ
وَن ل;ٚجٌ عص اهلل قاٍ َوَما َٓ  (33)َفاَل ُأْقِسُم بََِم ُتبَِْصُ

ونَ   . [:4-49] احلاق١ ;ن(:4)ُتبَِْصُ
 أحد كباز علماء الفلك عهد  حبثه يف يرا الكوى كالم

 إٔ أزٜد; ٜٗٛدٟ ٖٚٛ  ايفًو عًُا٤ أحد ٜكٍٛأحبيت يف اهلل، 
 اهلل ،أفهازٙ أعسف إٔ أزٜد ايهٕٛ، اهلل خًل نٝف أعسف

 ايهٕٛ، َع بايٓسد ًٜعب ال اهلل بػسِّٜس، يٝظ حاذم بازع
 ُتـؽِ ــــــــِه َفَليَّ آيَ ــــــــِ ُؽْم آَياتـــَوُيِريلايكا٥ٌ; اهلل تعاىل

ِ
  نُرونَ ـــــــــاِت اهلل
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ٍُ اهللَف ٍَ َزُضٛ ٍَ; َقا ََأيٕو َقا  ِٔ ِٔ َأَِْظ ِب اْلَبقُْت اْدَْعُؿوُر ; ◘ٔ َع

 َٓ ابَِعِة، َيْدُخُؾُه ُكلَّ َيْوٍم َسبُْعوَن َأْلَف َمَؾٍك، ُثمَّ   السَّ
ِ
ََمء  ِِف السَّ

  ) أخسج٘ أمحد يف َطٓدٙ  ٚؾحح٘ األيباْٞ( ، َيُعوُدوَن إَِلقْهِ 
 ضعت٘ بايٓكٌ عًُت ٚقد ايسمحٔ، عسؽ إىل تفهريى اْكٌ ثِ

٘ٔ، َف ٚزفعت٘، ٚعظُت٘ َّ ٍَ اي ًُِت; َٜا َزُضٛ ٍَ; ُق ِٔ َأٔبٞ َذزٍّ، َقا َع
 ٍَ ُِ؟ َقا ًََِٝو َأِعَظ ٍَ َع ِِْص َُا ُأ ٍَ;  آَيُة اْلُؽْرِدّ ; ◘ ايٓيبَأٜٗ ِٖ َقا ، ُث

َّٓ َكَحْؾَؼٍة ُمْؾَؼاٍة بَِلْرِض  بُْع َمَع اْلُؽْرِدأ إِ ََمَواُت السَّ ، َما السَّ َيا َأبَا َذرٍّ

)  َفاَلٍة، َوَفَضُل اْلَعْرِش َطَذ اْلُؽْرِدأ َكَػْضِل اْلَػاَلِة َطَذ اْْلَْؾَؼةِ 
 فال أخسج٘ ايبٝٗكٞ يف األمسا٤ ٚايؿفات ٚحطٓ٘ األيباْٞ(،

 ٖٚٛ احلُد، ٚي٘ املًو ي٘ ي٘، غسٜو ال ٚحدٙ! اهلل إال إي٘
 .قدٜس غ٤ٞ نٌ ع٢ً

  ٚحيُدٕٚ، ٜطبحٕٛ، ايعسؽ، حٍٛ َٔ حفت املال٥ه١
 آخسٜٔ، ٚإَات١ قّٛ، بإحٝا٤ اهلل َٔ ٜتٓصٍ ٚاألَس ٜٚهربٕٚ،

ٍّ، ٚإعصاش ًِو، ٚإْػا٤ قّٛ، ٚإذالٍ قٛ  ًَو، ٚضًب َُ
 َسٜم، ٚغفا٤ فكري، ٤إغٓاٚ حاجات، ٚقكا٤ َْٔعِ، ٚحتٌٜٛ
 َظًّٛ، ْٚؿس ُقس، ٚنػف ذْب، َٚػفس٠ نسب، ٚتفسٜج
 ٚإعا١ْ ًَٗٛف، ٚإغاث١ جاٌٖ، ٚتعًِٝ حريإ، ٖٚدا١ٜ
 ٜػػً٘ الٚ ،َعتٕد َٔ عدٚإ ٚنف ظامل، َٔ ٚاْتكاّ عاجص،

 املطا٥ٌ نجس٠ ُتػًط٘ ٚال غريٙ، مسع عٔ َٓٗا غ٤ٞ مسع
 َٔ ذز٠ تٓكـ الٚ ٚقتٗا، ٚاحتاد تبآٜٗا ع٢ً ٚاحلٛا٥ج
 زب اهلل فتبازى زبهِ، اهلل ذيهِ! ٖٛ إال إي٘ ال خصا٥ٓ٘،
ـَا َما َخَؾْؼَت َهَذا ل;  ال ْطتطٝع إٔ ْكٍٛ عٓدٖا. ايعاملني َربَّ

 . [2:2] آٍ عُسإ;ن(090َباصاِل ُسبَْحاَكَك َفِؼـَا َطَذاَب الـَّاَر)
 لدعوة للتأملللمزيد ارجع: 

    (على عبد اخلالق القرني :)للشيخ 
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 نإ يسمبا ايكسإٓ، يف جا٤ َا ع٢ً اوًَّع يٛ نٝف ،[92]غافس;
 .حّكا املطًُني َٔ

 ٚتعاىل ٚتبازى ٚجٌ، عص ايهٕٛ، َع ًٜعب ال اهلل ْعِ، 
ََمَء َوإْرَض َوَما َبقْـَُفََم ل;ايكا٥ٌ ٖٛ ٚتكدع َوَما َخَؾْؼـَا السَّ

تَِّخذَ  (01) َِٓطبِْيَ  ُدكَّا إِن ُكـَّا  َلْو َأَرْدَكا َأن كَّ َْذَكاُه ِمن لَّ ََلًْوا ََّّٓتَّ

َبْل َكْؼِذُف بِاْْلَقأ َطَذ اْلَباصِِل َفقَْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق  (01)َفاِطؾَِْي 

 . [29-27] األْبٝا٤;  ن(29)َوَلُؽُم اْلَوْيُل ِِمَّا َتِصُػونَ 
 يف زٌَ نحب١ إال يًهٕٛ بايٓطب١ األزه َا اهلل> يف أحبيت 

 بٗا ٜؿطدّ إٔ دٕٚ ايػُظ حٍٛ َطاز يف تطري ايؿحسا٤
 يٛ إْٓا أَا ،ايهٕٛ يف املٓتػس٠ ٚايهٛانب ايٓجّٛ، َالٜني
 ألَس اَتجاٍ إىل ٜكٛد ٚخػٛع زٖب١ العرتاْا ٜكّٝٓا ذيو عًُٓا

 .رٍايٚ باحل غا١ٜ يف اهلل
 تأمالت إميانية يف يرا الكوى البديع

 َػٗد أمجٌ فٝٗا ايهٛانب سٚتٓاث ايطُا٤ إٕيف اهلل،  إخٛتٞ 
 أخٞ ٚهلرا أبّدا، إيٝ٘ ايٓظس وٍٛ متٌ ٚال ايعني، عًٝ٘ تكع

 ايفًو، عًِ َٔ غ٤ٞ ع٢ً تطًع إٔ إىل أدعٛى فإْٞ املطًِ
ٌُ ثِ  قُسٙ، ٚغاب َأٔدمي٘، ؾفا يٌٝ يف دقا٥ل بكع بٓفطو اخ
 ٜطري جص٤ إال ٖٛ َا تساٙ َا إٔ ٚاعًِ ايٓجّٛ، عامل تأٌَ ثِ
 نٌ ٜعسف، مل َٓٗا ٚنجري عسفت، قد دلُٛع١ ازًَٝ َا١٥ َٔ

 ٚأْت، بػريٙ خيتًط ال ،ٜطري يف َطازٙ اخلاف ب٘  يف َٓٗا
 ال َال٥ه١ َٔ ايطُاٚات يف اهلل بٖج٘ َا ىلإ تفهريى اْكٌ تتأٌَ

أصت السَمء وحيق َلا أن تئط، ; ◘ايٓيب  قاٍ ٖٛ، إال حيؿِٝٗ

قه جبفة مؾك والذي كػس حمؿد بقده ما فقفا موضع شز إٓ وف

 ٚؾحح٘ أخسج٘ ابٔ َسدٜٚ٘)ساجد يسبح هلل بحؿده
 ّٜٛ نٌ ايطابع١ ايطُا٤ يف املعُٛز بايبٝت،فٝطٛف األيباْٞ(

 .  ايطاع١ قٝاّ إىل إيٝ٘ ٜعٛدٕٚ الأيف ًَو  ضبعٕٛ
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 دعوة للتأمل 

 العظيم يف الكون

 

 

 


