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عنواف اخلطبة

ِعبادة التَّف ّكر

عناصر اخلطبة

ٔ/أمهية التفكر يف اخللق واآلفاؽ ٕ/تأمل اآليات
الكونية والتفاعل معها ٖ/تدبر القرآف والتفكر يف آياتو
ٗ/سر شيب النيب صلى اهلل عليو وسلم ٘/التفكر يف
ادلوت والقرب وما بعده.

الشيخ

د .حممود بن أمحد الدوسري

عدد الصفحات ٜ
اخلطبة األوىل:
احلمد هلل رب العادلني ,والصالة والسالـ على رسولو الكرمي ,وعلى آلو
وصحبو أمجعني.
َّأما بعد :من العبادات العظيمة اليت أَمرت الشريعة هبا وحثَّت عليها؛ ِعبادة
التَّفكر والتَّدبر ,واشتِغاؿ القلب مبا فيو صالح الدين والدنيا ,قاؿ ابن القيم
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رمحو اهلل" :-القلب َل ََيْلُو من الْ ِفكر؛ َّإما ِيف َو ِاجب آخرتِو ,ومصاحلِِها,وإِ َّما ِيف مصا ِل دنْػياه ومعاشو ,وإِ َّما ِيف الوسا ِو ِس ,واألماين الْب ِ
اطلَة".
َ َُُ
َ
َ
َ
َ
واهللُ -تعاىلَ -أمرنا بالت ُّ
امتدح ادلتَػ َفكرين؛ كما يف قولو -
َّفكر وحثَّنا عليو ,و
َ
َ
ُ
ِ
ِ
السماو ِ
ض
ات َواْلَر َ
تعاىل( :-أ ََولَم يَتَ َف َّك ُروا في أَن ُفس ِهم َما َخلَ َق اللَّهُ َّ َ َ
س ِّمى َوإِ َّن َكثِ ًيرا ِمن الن ِ
َّاس بِلِ َق ِاء َرب ِهم
َوَما بَي نَ ُه َما إَِّّل بِال َحق َوأ َ
َج ٍل ُم َ
لَ َكافِ ُرو َن)[الروـ]ٛ :؛ وقولو -سبحانو( :-لَو أَن َزلنَا َه َذا ال ُقرآ َن َعلَى
ِ
ال نَض ِربُ َها
ك اْلَمثَ ُ
صد ًعا ِمن َخشيَ ِة اللَّ ِه َوتِل َ
َجبَ ٍل لََرأَي تَهُ َخاش ًعا ُمتَ َ
لِلن ِ
ص لَ َعلَّ ُهم
صص ال َق َ
َّاس لَ َعلَّ ُهم يَتَ َف َّك ُرو َن)[احلشر .]ٕٔ :وقولو( :فَاق ُ
ص َ
يَتَ َف َّك ُرو َن)[األعراؼ.]ٔٚٙ :
َّث يف غار ِحراء ,خالياً
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قبل البعثة يتحن ُ
وكاف ُّ
بنفسو ,متفكراً يف آيات اهلل؛ قاؿ اخلطايب -رمحو اهلل" :-حبب ِ
ت الْعُْزلَةُ إِلَْي ِو
َُ
ُ
ِ
غ الْ َق ْل ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم-؛ ِأل َّ
بَ ,وى َي ُمعِينةٌ َعلَى التَّػ َف ُّك ِر,
َف َم َع َها فَػَرا َ
َِ
ِ
ِ
َّع قَػ ْلبُوُ".
َوهبَا يَػْنػ َقط ُع َع ْن َمأْلُوفَات الْبَ َش ِرَ ,ويَػتَ َخش ُ
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السماء ُمتَػ َفكراً؛ فعن اب ِن َعبَّ ٍ
اس -رضي اهلل
وكاف يقوـ من الليل ,ينظر يف َّ
ٍ
عنهما" :-أَنَّو ب ِ
يب
ات لَْيػلَة ,فَػ َق َاـ نَِ ُّ
ات عْن َد النَِّيب -صلى اهلل عليو وسلمَ -ذ َ
َُ َ
اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلمِ -من ِ
الس َم ِاءُ ,ثَّ
آخ ِر اللَّْي ِل ,فَ َخَر َج فَػنَظََر ِيف َّ
ْ
ض واختِالَ ِ
تَالَ ى ِذهِ اآليةَ ِيف ِآؿ ِعمرا َف( :إِ َّن فِي َخل ِق َّ ِ
ف
َ
الس َم َوات َواْلَر ِ َ
َ
َْ
ِ
اب النَّا ِر)[آؿ عمراف.]ٜٔٔ-ٜٔٓ :
اللَّي ِل َوالن َ
َّها ِر) َح َّّت بَػلَ َغ( :فَقنَا َع َذ َ
ُثَّ رجع إِ َىل الْبػي ِ
صلَّى"(رواه مسلم).
ت ,فَػتَ َس َّو َؾَ ,وتَػ َو َّ
َْ
ضأَُ ,ثَّ قَ َاـ فَ َ
َََ
النيب -صلى اهلل عليو وسلم" :-لََقد نَ َزلَت َعلَ َّي اللَّي لَةَ آيَةٌَ ،وي ٌل
وقاؿ ُّ
ِ
ِ
ِ
السمو ِ
ات َواْلَر ِ
ض) اآليَةَ
ل َمن قَ َرأ ََها َولَم يَتَ َف َّكر ف َيها( :إِ َّن في َخل ِق َّ َ َ
ُكلَّ َها"(حسن :رواه ابن حباف) .قيل لألوزاعيَ " :ما َغايَة الت ُّ
َّفكر فِي ِه َّن؟
يقرؤُى َّنَ ,وُى َو يَػ ْع ِقلُ ُه َّن".
قَ َاؿُ :
ِ
َّفاعل معها؛ عن
ُّ
أيها ادلسلموف :تُ
ستحب ُمالحظةُ اآليات ال َكونية ,والت ُ
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -إِذَا
عائشةَ -رضي اهلل عنها -قَالَ ْ
تَ :كا َف ُّ
ِ
ت :يا رس َ َّ ِ ِ
َّاس إِ َذا َرأ َُوا
َرأَى َغْي ًما أ َْو ِرحيًا ,عُ ِر َ
ؼ ِيف َو ْج ِهو .قَالَ ْ َ َ ُ
وؿ اللو! إ َّف الن َ
ك
الْغَْي َم فَ ِر ُحوا؛ َر َجاءَ أَ ْف يَ ُكو َف فِ ِيو الْ َمطَُرَ ,وأ ََر َاؾ إِ َذا َرأَيْػتَوُ عُ ِر َ
ؼ ِيف َو ْج ِه َ
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ِ
ِِ
ب قَ وٌم
الْ َكَر ِاىيَةُ ,فَػ َق َاؿ" :يَا َعائِ َ
شةُ! َما يُؤمني أَن يَ ُكو َن فيه َع َذ ٌ
اب؟ عُذ َ
ض
بِالر ِ
اب؛ فَ َقالُواَ ( :ه َذا َعا ِر ٌ
يحَ ،وقَد َرأَى قَ وٌم ال َع َذ َ
ُمم ِط ُرنَا)[األحقاؼ("]ٕٗ :رواه البخاري).
وَكا َف النَِّيب -صلى اهلل عليو وسلم -يتفاعل إِذَا ع ِ
يح ,ويقوؿ:
ُّ
ََ
ص َفت الر ُ
ك َخي َرَهاَ ،و َخي َر َما فِ َيهاَ ،و َخي َر َما أُر ِسلَت بِ ِهَ ،وأَعُوذُ
"اللَّ ُه َّم إِني أَسأَلُ َ
ك ِمن َشرَهاَ ،و َشر َما فِ َيهاَ ،و َشر َما أُر ِسلَت بِ ِه"(رواه مسلم) .ويتفاعل
بِ َ
اذلالؿ ,ويقوؿ" :اللَّ ُه َّم أ َِهلَّهُ َعلَي نَا بِاليم ِن وا ِإليم ِ
السالََم ِة
إذا رأى َ
انَ ،و َّ
ُ َ َ
ك اللَّهُ"(حسن :رواه أمحد).
َوا ِإلسالَِمَ ،ربي َوَربُّ َ

ومن تفاعلو -عليو السالـ -حاؿ نزوؿ ادلطر؛ ما جاء عن أَنَ ٍ
س -رضي اهلل
عنو -قَ َاؿ :أَصابػنَا وََْنن مع رس ِ
وؿ اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلمَ -مطٌَر؛
َ َ َ ُ ََ َُ
فَحسر رس ُ ِ
َصابَوُ ِم َن الْ َمطَ ِر,
وؿ اللَّو -صلى اهلل عليو وسلم -ثَػ ْوبَوَُ ,ح َّّت أ َ
َ ََ َ ُ
فَػق ْلنا :يا رس َ ِ ِ
يث َعه ٍد بَِرب ِه -
ت َى َذا؟ قَ َاؿْ" :لَنَّهُ َح ِد ُ
صنَػ ْع َ
وؿ اللَّو! لَ َ
َُ َ َُ
يب الْ َع ْه ِد بِتَ ْك ِوي ِن َرب ِو.
تعالى("-رواه مسلم) أي :قَ ِر ُ
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عباد اهلل :يُستحب ُّ
التأم ُل يف آيات اهلل الشرعية؛ لقولو -
التفك ُر والتدبػُُّر و ُّ
تعاىل( :-أَفَ َال يَتَ َدبَّ ُرو َن ال ُقرآ َن َولَو َكا َن ِمن ِعن ِد غَي ِر اللَّ ِه لََو َج ُدوا فِ ِيه
اختِ َالفًا َكثِيرا)[النساء .]ٕٛ:فتدبُّر القرآف من أجل العبادات و ِ
أعظمها,
ً
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -إذا قرأ القرآ َف تدبَّره َّ
وتفكَر يف معانيو.
وكاف ُّ
ولذلك التدبر والتفكر أثر يظهر على قلبو ولسانو وجوارحو؛ َع ْن ُح َذيْػ َفةَ -
ات
ت َم َع النَّبِي -صلى اهلل عليه وسلم -ذَ َ
صلَّي ُ
رضي اهلل عنو -قَ َاؿَ " :
ت:
ت :يَرَك ُع ِعن َد ال ِمائَ ِة ،ثُ َّم َم َ
ضى ،فَ ُقل ُ
لَي لَ ٍة ،فَاف تَتَ َح البَ َق َرةَ ،فَ ُقل ُ
ِ
اء
صلي بِ َها فِي َرك َع ٍة ،فَ َم َ
ضى ،فَ ُقل ُ
يُ َ
سَ
ت :يَرَك ُع ب َها ،ثُ َّم اف تَتَ َح الن َ
آل ِعم َرا َن فَ َق َرأ ََها ،يَق َرأُ ُمتَ َرسالً ،إِذَا َم َّر بِآيٍَة فِ َيها
فَ َق َرأ ََها ،ثُ َّم اف تَتَ َح َ
ِ
ِ
س َؤ ٍال َسأ ََلَ ،وإِذَا َم َّر بِتَ َع ُّوٍذ تَ َع َّوذَ"(رواه مسلم).
تَسبِ ٌ
يح َسبَّ َحَ ،وإذَا َم َّر ب ُ
وىذا ل يكوف إلَّ بالت ُّ
َّفكر يف كل آية ,واستحضار معانيها.
وأحياناً يقوـ الليل بآيةَّ ,
يتفكر فيها؛ فعن أيب ذر -رضي اهلل عنو -قاؿ:
َ
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلم -لَي لَةً ،فَ َق َرأَ بِآيٍَة َحتَّى
صلَّى َر ُس ُ
"َ
ِ
اد َك َوإِن تَ غ ِفر
أَصبَ َح ،يَرَك ُع بِ َهاَ ،ويَس ُج ُد بِ َها( :إِن تُ َعذب ُهم فَِإنَّ ُهم عبَ ُ
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ِ
يم)[ادلائدة("]ٔٔٛ:حسن :رواه أمحد) .قاؿ
لَ ُهم فَِإنَّ َ
ك أَن َ
ت ال َع ِز ُيز ال َحك ُ
ابن القيم -رمحو اهلل" :-فَػلَو علِم النَّاس ما ِيف قِراءةِ الْ ُقر ِ
آف بالتدبر؛
ُ َ
ََ ْ
ََ
لشتغلوا هبَا َعن ُكل َما ِسو َاىا".
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يبكي عند ُّ
تفك ِره يف معاين
وأحياناً كاف ُّ
ٍ
ِ ِ
َّيب
بعض اآليات؛ َع ْن َعْبد اللَّو بْ ِن َم ْسعُود -رضي اهلل عنو -قَ َاؿ :قَ َاؿ ِل النِ ُّ
ك
ت :يَا َر ُس َ
وؿ اللَّ ِو! آقْػَرأُ َعلَْي َ
صلى اهلل عليو وسلم" :-اق َرأ َعلَ َّي" ,قُػ ْل ُوعلَيك أُنْ ِزَؿ؟ قَ َاؿ" :نَعم"؛ فَػ َقرأْت سورةَ النس ِاء ,ح َّّت أَتَػيت إِ َىل ى ِذهِ
ََْ َ
َ
َ ُ َُ َ َ ُْ
َ
ش ِه ٍ
ك َعلَى َه ُؤّلَِء
ف إِذَا ِجئ نَا ِمن ُكل أ َُّم ٍة بِ َ
اآليَِة( :فَ َكي َ
يد َو ِجئ نَا بِ َ
ك اآل َن" ,فَالْتَػ َف ُّ ِ
َش ِهي ًدا)[النساء ,]ٗٔ:قَ َاؿَ " :حسبُ َ
ت إِلَْيو ,فَِإذَا َعْيػنَاهُ
تَ ْذ ِرفَ ِ
اف(.رواه البخاري).
وسبب بكائو -كما قاؿ ابن بطاؿ رمحو اهلل" :-ألنو مثَّل لِ ِ
نفسو أىو َاؿ
َ َ
ِ
ِ
يوـ القيامةِ ,
الداعية لو إىل شهادتو أل َُّمتِو بتصديقو ,و ِ
وش َّدةَ ِ
اإلمياف
احلاؿ
بو ,وسؤالِو الشفاعةَ َذلُم لُُِِيحيَهم من طُوؿ ادلوقِ ِ
حيق لو
ف وأىوالِو ,وىذا ْأمٌر ُّ
ْ
َ
طوؿ البكاء واحلُزف".
ُ
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اخلطبة الثانية:
احلمد هلل...
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -من ِشدَّةِ ُّ
تفك ِره يف
شاب ُّ
أيها عباد اهلل :لقد َ
آيات اهلل؛ َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس -رضي اهلل عنهما -قَ َاؿ :قَ َاؿ أَبُو بَ ْك ٍر -رضي
ِ
اهلل عنو :-يا رس َ ِ
ت ,قَ َاؿَ " :شيَّبَتنِي ُهو ٌدَ ،وال َواقِ َعةُ،
وؿ اللَّو! قَ ْد شْب َ
َ َُ
اءلُو َنَ ،وإِذَا َّ
س ُكوَرت"(صحيح :رواه
َوال ُمر َسالَ ُ
سَ
تَ ،و َع َّم يَتَ َ
الشم ُ
الرتمذي).
باىها
ويف روايةَ " :شيَّبَتنِي ُهو ٌد َوأ َ
َخ َواتُ َها"(صحيح :رواه الطرباين) .أي :وأ ْش ُ
السور ,اليت فيها ِذ ْكر أىو ِاؿ القيامة ,والعذاب؛ حّت ِ
قبل أو ِاف
بت
ش
ُ
من ُّ َ
ُ
َ
ع إليو
الشَّيب؛ خوفاً على أ َُّميت ,واألحزا ُف إذا َ
أسر َ
تقامحَت على اإلنساف َ
َّيب يف غ ُِي أوانو.
الش ُ
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تفكره يف ىوؿ ادلوت والقرب؛ َع ِن الْبػر ِاء ب ِن ٍ
ومن ذلكُّ :
عازب -رضي اهلل
ََ
ِ َّ ِ
ِ ِ ٍ
س
عنو -قَ َاؿُ :كنَّا َم َع َر ُسوؿ اللو -صلى اهلل عليو وسلم -يف جنَ َازة ,فَ َجلَ َ
َعلَى َش ِف ُِي الْ َق ِْرب -أي :طَرفو ,-فَػبَ َكى َح َّّت بَ َّل الثػََّرى -أي :الرتابُ ,-ثَّ
قَ َاؿ" :يَا إِخ َوانِي! لِ ِمث ِل َه َذا فَأ َِع ُّدوا"(حسن :رواه ابن ماجو).
وع ْن َعلِي -رضي اهلل عنو -قَ َاؿُ " :كنَّا ِيف ِجنَ َازةٍ ِيف بَِقي ِع الْغَْرقَ ِد ,فَأَتَانَا
َ
ِ
صَرةٌ -كعصا
النِ ُّ
َّيب -صلى اهلل عليو وسلم -فَػ َق َع َدَ ,وقَػ َع ْدنَا َح ْولَوَُ ,وَم َعوُ ِمْ َ
وَنوىا ,-فَػنَ َّكس -أي :طأطأ رأسو ,متَػ َفكراً ,-فَجعل يػْن ُك ِِ
صَرتِِو"
ََ َ َ ُ
ت مب ْخ َ
َ ُ
َ
احلديث( .رواه البخاري ومسلم).
ث الْم ْذم ِوـ؛ ِأل َّ ِ
ِ
ِ
ك إََِّّنَا
َف َذل َ
قاؿ ابن حجر -رمحو اهللَ" :-ل يػُ َع ُّد م َن الْ َعبَ َ ُ
ِِ ِ
ِ
ُّ ِ ِ
َّي ِء".
يَػ َق ُع م َن الْ َعاقل عْن َد التَّػ َفكر يف الش ْ
ب -رضي اهلل عنو -قَ َاؿ :خرجنَا مع رس ِ
وع ِن الْبػر ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
وؿ اللَّ ِو -صلى
ََ ْ َ َ َ ُ
َ ََ
ِ
ِ
صا ِر ,فَانْػتَػ َهْيػنَا إِ َىل الْ َق ِْرب َولَ َّما
اهلل عليو وسلمِ -يف جنَ َازةِ َر ُج ٍل م َن ْاألَنْ َ
وؿ اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلمَ ,-و َجلَ ْسنَا َح ْولَوَُ ,كأَََّّنَا
س َر ُس ُ
يػُْل َح ْد ,فَ َجلَ َ
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ِِ
علَى رء ِ
ت بِِو ِيف ْاأل َْر ِ
ض ,فَػَرفَ َع َرأْ َسوُ فَػ َق َاؿ:
وسنَا الطَّْيػ ُرَ ,وِيف يَده عُ ٌ
ود يَػْن ُك ُ
َ ُُ
"استَ ِعي ُذوا بِاللَّ ِه ِمن َع َذ ِ
اب ال َقب ِر َم َّرتَ ي ِن أَو ثََالثًا"(صحيح :رواه أبو
داود).

وصلوا وسلموا....

