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:الخالص
...لن يكون إال بالعلم 
:هكذا كان األمر

...من بداية كل الحضارات 
:وهكذا كانت تدعو

.رساالت األنبياء والرسل
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األنبياء والعلم

:موسـى عليـه السالم 
". ما  عالم يطلب عل:"، فيقـول الـرب"إلهي من أحب الناس إليك؟؟:"في مناجاتـه لربـه

:  عيسى عليه السالم يقول
".من علم وعمل، عد في الملكوت األعظم عظيما  "

:  يقـول( ص)محمد 
".  متعلمليس منا إال عالم أو " 

.(خلق اإلنسان من علق, إقرأ باسم ربك الذي خلق : )بكلمةالكريم ويبدأ  القرآن 

الكل في جميع أطراف األرض، شماله وجنوبه، فقيره وغنيه الموجود فوق

ين قمة التطور، والقابع في حضيض التخلف كلهم متفقون على أن الهوة ب

بينها هــذه األضداد جميعا  لــن يمال  فراغـهــا إال المعرفة، ولن يقرب المسافات

.إال العلم، والبحث العلمي المنهجي األصيل
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يرر  عربي، أن يصحو بعد رقاد طال، ويفررك عينيره، لالجيل لويحاول احاول
اليروم ما حوله، ويجرب استعادة وعيه، ويبحث عله، يجد لنفسه بين حضرارة

موقعا  متميزا ، بعـــد أن كان في يوم من األيام يقود كـل المواقــع

كونوا تم ألن ككـل الصفــات التــي تؤهلتحملون أنتم
كيرر حملة هذه الرسالة الخالدة، العلم والمعرفرة والتف

.العلمي
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:مي مقرر المنطق والتفكير العل

موجرره لمررن لديرره بررذرة اإلبررداب مـررـن الشررباب، وهررـو يتبررع مررنه  العلمرراء ويقلررد 

ـررـب خطاهرـم، حيرث تبردأ فكرررة العرالم، بمالحظرة بسريطة، يتبعهررا سرؤال،  ـرـم يذه

ول إلرى العالـم إلــى المختبر، ليجرـري التجربرة العلميرة التري تساعرـده فري الوصر

ق معلومة علميرة، وبعرد ذلرك يرمتي مرن يحرول هـرـذه الفكررة النظريرة إلــرـى تطبير

.علمي، تستفيد منـه البشرية على مر العصور

1

2

خردم فيره  م نجد من يستفيد مرن هرذه المعلومرة لتصربت اختراعرا ، أو اكتشرافا ، ي

.البشرية جمعاء

ئلة، العلم اليتوقف، وكلما أجاب العلم عــن سؤال، تنكشف أمامـه عشرات األس

أن يبحرررث عرررن حرررل لررره، لتسرررتمر عجلرررة العلرررم الطالرررب هرررذا السرررؤال، علرررى 

.واالكتشاف



المحتو  العلمي

حول الفكر والتفكير العلمي : مقدمة 

عموميات في المنطق : الفصل األول 

عموميـــــــات في التفكيــــــــــر: الفصل ال اني

التفكيـــــــر العلمــــــــي: الفصل ال الث 

التفكيـــــر العلمــــي والذكـــــــاء: الفصل الرابع 

أسلوب الكتابة والبحث العلمي األكاديمي: الفصل الخامس 

التفكيـــــر االبداعي: الفصل السادس 
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ركز تفكيرك
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آيات في الفكر والتفكير العلمي
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ا إال وهرل هرذ. وألي شيء إذا دعوتكم، بما أوحي إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي غير مرتبتي

لري، ظلم منكم، وعناد، وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق، بين مرن قبرل دعروتي، وانقراد لمرا أوحري إ

ْمررى ْوالهبَْصرريُر أْفْرر} وبررين مررن لررم يكررن كررذلك ْعه ررتَْوي األه فتنزلررون األشررياء {اْل تْتْفْكَّررُروْن قُررله ْهررله يْسه

منازلها، وتختارون ما هو أولى باالختيار واإلي ار؟

لُْكمه أْقُولُ قُله الْ 

لْمُ ْوالْ ّللاََّ ْخْزائَنُ َعنهَدي مه لْكُ أْقُولُ ْوالْ الهغْيهبْ أْعه

َّبَعُ ۖ  إَنه ْملْك  إَن َي إاَلَّ أْت

تْ ْهله قُله إَلْيَّ ۚيُوْحى  ْما ْمى  َوييْسه ْعه ۖۚ أْفاْْل رُ ْوالهبَْصياأله

﴾٥٠﴿تْتْفْكَُّرونْ 

سورة األنعام
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نهيْاالهْحيْاةَ ْم ْلُ إَنَّْما تْلْطْ السَّْماءَ َمنْ نْاهُ أْنهْزله ْكْماء  الدُّ َض نْبْاتُ هَ بَ فْاخه ْره األه

ا ْنهعْامُ النَّاسُ يْمهُكلُ َممَّ ْحتَّى ْواأله

ضُ أْْخذْتَ إَذْا ْره ُرفْْهااأله يَّنْته ُزخه لُْهاْوْظنَّ ْوازَّ ْعلْيهْهانْ قْاَدُروأْنَُّهمه أْهه

ُرنْا اأْوه لْيهال  أْتْاْها أْمه ْكمْنه اْحَصيد افْْجعْلهنْاهْ نْْهار 

َس تْغهنْ لْمه  ْمه لُ ْكذَْلكْ بَاأله يْ نُفْص َ م  اتَ اْله ﴾٢٤﴿يْتْفْكَُّرونْ َلقْوه

سورة يونس

آيات في الفكر والتفكير العلمي
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آيات في الفكر والتفكير العلمي

ْض ْوْجعْْل فَيْها ْره ا ْوَمن كُ ْوُهْو الََّذي ْمدَّ األه ل َ ْرْواَسْي ْوأْنهْهار 

ْجيهَن ا هنْيه  إَنَّ فَي ْذَلْك َن يُغهَشي اللَّيهْل النَّْهارْ ال َّْمْراَت ْجعْْل فَيْها ْزوه

م  يْتْفْكَُّروْن  ْْليْات  ل َقْوه

(3)سورة الرعد 
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رسول هللا 

. رب حامل فقه  الفقه له✓

.إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه✓

.  أفضل العبادة الفقه✓
.  فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد✓



الرأي قبل شجاعة الشجعان

هو أول وهي المحل ال اني

فإذا هما اجتمعا لنفس حرة

بلغت من العلياء كل مكان
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إذاكنت ذا رأي فكن ذا عزيمة  

فرررررإن فسررررراد الررررررأي أن تتررررررددا

الخليفة أبو جعفر المنصور

أبو الطيب المتنبي

والتفكير العلمي...... الشعراء 
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والتفكير العلمي...... الشعراء 

إن الحياة عقيدة وجهاد        قف دون رأيك في الحياة مجاهدا       

(أحمد شوقي)

 نينأقـرن برأيـك رأي غيرك واستشر    فالحق اليخفى على اإل

ويـر  قفاه بجمع مرآتينللـــــمرء مـرآة تريــه وجــهه  

(األرجاني)
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كرامة اإلنسان تكمن في فكره

(باسكال)

إذا ك رت اْلراء قلت األعمال  

(بيليوس)

األفكار معفاة من الضريبة 

(كامدن)

اليمكن للمرء أن يحصل على 

فكرالمعرفة إال بعد أن يتعلم كيف ي

(كونفوشيوس)

روائع من الحكم واألقوال الخالدة
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روائع من الحكم واألقوال الخالدة

الفكر أ من 

مايملك اإلنسـان

(باسكال)

أنا أفكر، إذن أنا 

(ديكارت)موجود

ن نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نرد أ

(افالطون).نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ على أن نـفكر
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روائع من الحكم واألقوال الخالدة

:إذا بدأت ففكر في الخاتمـة

.الفكر إرادة حرة، والفكرالذي يلتزم ينقلب إلى عمل، والعمل إرادة تحققت

(توفيق الحكيم)

أهنا فكر حر؟ : حين يطرق الرقي باب أمة من األمم يسمل

وإال مضى...فإن وجده دخل

(توماس بين)


