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ن مفتاح التزكية وأعظم أسبابها أقسم باآليات الدالة والداعية إلى اإليمان ، فم لما كان اإليمان هو
 فيها ونظر في داللتها بقلب مفتوح ال شك أن ذلك سيقوده إلى اإليمان ومن ثم السعي في تفكر

 :تزكية النفس وتأملوا قول هللا تعالى

ِض َآَياٌت ِللأُموِقِنينَ ) َرأ ُفِسُكمأ َأَفََل ُتبأِصُروَن ) (20) َوِفي اْلأ   (( سورة الذاريات21َوِفي َأنأ

 

 :تعالى وقوله

لِ ِإنَّ ِفي َخلأ ) ِتََلِف اللَّيأ ِض َواخأ َرأ َماَواِت َواْلأ َباِب ) ِق السَّ َلأ ُكُروَن 190َوالنََّهاِر آَلََياٍت ِْلُوِلي اْلأ ( الَِّذيَن َيذأ
َت َهَذا  ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهمأ َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخلأقِ  ّللاََّ  ِض َربََّنا َما َخَلقأ َرأ َماَواِت َواْلأ َباِطًَل السَّ

َحاَنكَ  ِخِل النَّاَر َفَقدأ 191َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر ) ُسبأ َتُه َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمنأ َأنأَصاٍر  ( َربََّنا ِإنََّك َمنأ ُتدأ َزيأ َأخأ
ِيَماِن َأنأ َآِمُنوا ِبَربِ ُكمأ َفَآَمنَّا ( َربََّنا ِإنََّنا192) رأ َعنَّا َربَّ  َسِمعأَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلْلأ ِفرأ َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفِ  َنا َفاغأ

َئاِتَنا َوَتَوفََّنا َراِر ) َسيِ  َبأ َتَنا َعَلى ُرُسِلَك َوالَ 193َمَع اْلأ ِقَياَمِة ِإنََّك اَل  ( َربََّنا َوَآِتَنا َما َوَعدأ َم الأ ِزَنا َيوأ ُتخأ
ِميَعاَد ) ِلُف الأ   عمران (( سورة آل194ُتخأ

 

 :وقوله تعالى

َماِء َماءً ) َزَل ِمَن السَّ ِرجُ  َوُهَو الَِّذي َأنأ ُه َخِضًرا ُنخأ َنا ِمنأ َرجأ ٍء َفَأخأ َنا ِبِه َنَباَت ُكلِ  َشيأ َرجأ ُه َحبًّا  َفَأخأ ِمنأ
َواٌن َداِنَيةٌ  ِعَها ِقنأ ِل ِمنأ َطلأ مَّانَ  ُمَتَراِكًبا َوِمَن النَّخأ ُتوَن َوالرُّ يأ َناٍب َوالزَّ َتِبًها َوَغيأرَ  َوَجنَّاٍت ِمنأ َأعأ  ُمشأ

ِعِه ِإنَّ ِفي ُظُروا ِإَلى َثَمرِِه ِإَذا َأثأَمَر َوَينأ ِمُنوَن ( سورة اْلنعام) ُمَتَشاِبٍه انأ ٍم ُيؤأ  (99َذِلُكمأ آَلََياٍت ِلَقوأ

 

عن التأمل والتفكر في آيات هللا في الكون وفي اْلنفس يؤدي إلى الكفر والشرك  وكذلك اإلعراض
 :الوقوع في رذائل اْلعمال الكفيلة بتدسية النفس ، قال تعالى ومن ثم

ًقا َأَوَلمأ َيرَ ) َض َكاَنَتا َرتأ َرأ َماَواِت َواْلأ ٍء َحيٍ   الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ َماِء ُكلَّ َشيأ َنا ِمَن الأ َناُهَما َوَجَعلأ َفَفَتقأ
ِمُنوَن ) َأَفََل  ِض رَ 30ُيؤأ َرأ َنا ِفي اْلأ َتُدوَن  َواِسَي َأنأ َتِميَد ِبِهمأ ( َوَجَعلأ َنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبًَل َلَعلَُّهمأ َيهأ َوَجَعلأ

َنا31) ُفوًظا َوُهمأ َعنأ َآَياِتَها ُمعأِرُضوَن ) ( َوَجَعلأ ًفا َمحأ َماَء َسقأ َل َوالنََّهاَر  ( َوُهوَ 32السَّ الَِّذي َخَلَق اللَّيأ
َقَمَر ُكلٌّ ِفي فَ  َس َوالأ مأ َبُحوَن ) َلكٍ َوالشَّ  (( سورة اْلنبياء33َيسأ

 

 :وقال تعالى

َها ُمعأِرُضونَ  َوَكَأيِ نأ ِمنأ َآَيةٍ ) َها َوُهمأ َعنأ وَن َعَليأ ِض َيُمرُّ َرأ َماَواِت َواْلأ َثُرُهمأ  (105) ِفي السَّ ِمُن َأكأ َوَما ُيؤأ
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ِرُكوَن( سورة يوسف  (106) ِباَّللَِّ ِإالَّ َوُهمأ ُمشأ

 

 :لىوقال تبارك وتعا

َض ) َرأ َماَواِت َواْلأ َنا السَّ َنُهَما ِإالَّ ِبالأَحقِ  َوَأَجٍل ُمَسمًّى َوالَِّذيَن َكَفُروا َما َخَلقأ ِذُروا ُمعأِرُضوَن  َوَما َبيأ َعمَّا ُأنأ
ُعوَن ِمنأ ُدونِ 3) ُتمأ َما َتدأ ِض َأمأ َلُهمأ  ( ُقلأ َأَرَأيأ َرأ ٌك ِفي ّللاَِّ َأُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْلأ َماَواِت  ِشرأ السَّ

ِل َهَذا َأوأ َأَثاَرٍة ِمنأ ِعلأمٍ  ُتوِني ِبِكَتاٍب ِمنأ َقبأ ُتمأ َصاِدِقيَن ) ائأ ُعو ِمنأ ُدوِن 4ِإنأ ُكنأ ( َوَمنأ َأَضلُّ ِممَّنأ َيدأ
ِقَياَمِة َوُهمأ َعنأ ُدَعاِئِهمأ  ّللاَِّ  ِم الأ َتِجيُب َلُه ِإَلى َيوأ  (( سورة اْلحقاف5) َغاِفُلونَ  َمنأ اَل َيسأ

 

  هذا وهللا أعلم

 عبده ورسوله محمد وصلى هللا وسلم وبارك على
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