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ABSTRACT 

The holy Qur'an is the source of our glory and dignity that guides people to the right way in this 

life. However, there are some people who used their intelligence to distort the facts for personal 

gain or fame, they destroyed, killed and plundered peoples' own wealth and national resources. 

Due to their evil deeds, they shall be remembered in a bad memory over the ages so that people 

draw lessons from what God punished them in this world and what awaits them in the hereafter. 

The goal of creative thinking is that the Qur’an and Islamic law urged people to do it. We are 

constantly ordained to think, meditate with so many different verse emphasizing the importance 

of mind to do so. Consequently, we can find that one of the most important results that the 

researcher came out is that the Holy Quran is meant to address the mind of the reader to think 

giving incentives to this matter whereby we see a whole Surah embedded in the Holy Qur'an for 

this purpose whether implicitly marked or explicitly mentioned both are to make us fond of using 

our intellect. Since our need is not limited to just a few individuals to excel in some areas of 

creativity, but to a creative and thoughtful people, the Qur'an brings inspiring stories of people 

who invoked their minds in pursuit of great achaivments, and urges us to think about them, and to 

confront everything that our religion and mind satisfies, operating from Islamic law coupled with 

rational intellectually thinking. 
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 ملخص البحث 

يف أن هناك الكثري من األذكياء الذين يوظفون ذكاءهم   لبحثمشكلة االقرآن الكرمي مصدر عزتنا وكرامتنا، ولكن تكمن  

شهوات أو شبهات، والنص القرآين من أجل  ، وذلك  يف القتل وادعاء الندية هلل والغرور مبا آاتهم هللا وغريها من احملرمات

، واهلدف من هذا يستحقون اللعنة على مدى العصورر هبم، وكذا ألهنم  االعتبامن أجل    األشخاصمبثل تلكم  مليء  

إظهار   إىل  يهدف  اجملتمعات، كما  يف  الرتبوي  ابلعلم  القرآين  النص  ربط  هو  اإلبداعي  البحث  إليه التفكري  دعا  الذي 

إ  تدعو  اليت  القرآنية  اآلايت  يتتبع  والذي  التحليلي  املنهج  على  البحث  قام  وقد  الكرمي،  اإلبداعي القرآن  التفكري  ىل 

أن القرآن الكرمي جاء خياطب ذهن القارىء للتفكري وحث العقل عليه، وحصرها لتظهر بعد ذلك النتائج، واليت منها  

فسورة فيها لفت لالنتباه بطريقة مباشرة وغري مباشرة، وحيث أن حاجتنا ال تقتصر على بضعة أفراد فحسب ليتفّوقوا  

ا إىل شعٍب ُمبدع وُمفّكر، فالقرآن يضرب لنا األمثال ويقص القصص وحيثنا على التفكري يف بعض جماالت اإلبداع ، وإن 

 فيها، ومواجهة كل ماال يرتضيه ديننا وعقلنا. مواجهة منطلقة على أسس من الشريعة وتفكري عقلي سليم.

 القرآن، النص، التفكري، اإلبداعي. :  املفتاحيةالكلمات  

 

 متهيد  

جاء القرآن للتدبر والتفكر وتنميتهما، فاإلنسان خمري يف اختيار طريق اخلري والشر فلو استخدم عقله بتفكريه 

أي:   (،82  سورة النساء:)ا﴾  كما قال تعاىل: ﴿أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكِثريً 

عنه:    ال هللا  رضي  مسعود  بن  هللا  عبد  قال  أعماقها،  يف  انظر  بل  فقط،  اآلية  واجهة  إىل  األولني "تنظر  خري  أراد  من 

واآلخرين األولني  خري  فيه  فإن  القرآن،  فليثور  ألنه   .( 1)   " واآلخرين  والشر  اخلري  معرفة  إىل  يدله  تفكريه  العاقل  فاإلنسان 

وبني املوىل عزوجل قيمة العلم ابلشيء واجلهل به فقال تعاىل: ﴿قل هل يستوي  والغفلة.فكر ومل يقفل على عقله الران 

منبهاً على القدرات العقلية اليت ال حدود هلا فقال تعاىل: ﴿وما   (،9سورة الروم:  )الذين يعلمون والذين ال يعلمون﴾  
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ة إشارة واضحة إىل أّن اإلنسان مل يستعمل سوى ويف هذه اآلية الكرمي  (، 85سورة اإلسراء:  )أوتيتم من العلم إال قلياًل﴾  

لتعّلم املزيد  أمامه واسع  وأن اجملال  من قدراته العقلية،  ملواصلة البحث والتعّلم، ال لفئة ،  جزء قليل  عامة  كما أهنا دعوة 

 . بعينها، وإنا جلميع البشر يف كّل زمان ومكان 

 املقدمة 

يقود إىل التفكري واإلبداع. وهذا ما دعأ إليه ربنا بقوله: )ويف أنفسكم والتعّلم حتما    ، ال أييت العلم إال ابلتعّلم

وقوله تعاىل: )الذين يذكرون هللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق   (، 21سورة الذارايت:  )أفال تبصرون(  

فال ميكن أن جند   (، 191سورة آل عمران: )السموات واألرض، ربنا ما خلقت هذا ابطاًل سبحانك فقنا عذاب النار﴾  

 إبداعا أشد من إبداع اخلالق فيما خلق. 

اخللطة  وقلة  القرآن  يف  والتأمل  األمل  بقصر  أشياء  بثالثة  الفكرة  مثرة  جتىن  وإنا  بقوله:  التفكر  اهلروي  ويصف 

. اإلبداع: هو اإلتيان بكل ما هو جديد، وغري ( 3) تلمس البصرية الستدراك البغية  ، فهو  ( 2) والتمين والتعلق والشبع واملنام 

ابجلدية  نتائجة  وتتوسم  التقليد،  بعدم  يتسم  الذي  التفكري  هو  فقال:  اإلبداعي  التفكري  نوول  وعّرف  عليه.  متعارف 

.والتفكري اإلبداعي: هو الذي ينمي القدرات العقلية ( 4) والقيمة لدى كل من الشخص املفكر والثقافة اليت ينتمي إليها

 والتفكريية لدى الفرد ويستغل كل ما لديه لسد احتياجاته وجمتمعه لريتقي به. 

فالقرآن الكرمي جاء خياطب العقل وينموا التفكري اإلجيايب فيه وهذا السبب الذي غفل عنه الكثري فأصبح هم 

صل فكان هذا األمر دافعا يل كي أحبث يف هذا املوضوع رغم كثرة الكتاابت أحدهم كيف يقرأ وكم يقرأ وابتعد عن األ

الكرمي  والقرآن  والظالل  والنور  والباطل  احلق  بني  يفرقوا  بتفكريهم مل  واطرائهم وهم  عنهم  واحلديث  اإلبداعي  التفكري  يف 

 ضرب لنا أمثلة عنهم فأحببت أن أطرح هذا املقال حىت ال أكتم علماً. 
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 ل: قصة إبراهيم ويوسف عليهما السالم وتنمية التفكري اإلبداعي الفصل األو 

قضية  يف  وخاصة  احلجة،  يف  قوة  عندمها  والسالم  الصالة  عليهما  يوسف  يوسف  وسيدان  إبراهيم  سيدان  كان 

 املناقشات واحملاورات اليت من شأهنا إثبات وجود هللا سبحانه وتعاىل. 

 والسالم يف التعامالت والتأمالت املبحث األول: سلوك إبراهيم عليه الصالة  

سلك اخلليل إبراهيم عليه الصالة والسالم مسلكا إبداعيا يف التعامل والتأمل، خاصة يف إبداء الرأي وحتكيم 

 العقل لالستدالل ابحملسوس على املعقول، وسيظهر ذلك جليا من خالل املطالب التالية. 

 املطلب األول: تنمية التفكري يف الرشد تعامل إبراهيم عليه الصالة والسالم مع أبيه وقومه 

القرآن الكرمي وحججه دامغة، ففيه بيان شاف للناس، يف نواحي شىت، فقصصه مفيدة، وآايته بينة واضحة، 

 ينتزع من صدور الناس.   ففيه الفصل، وما هو ابهلزل، فيه ذكر من قبلنا، وبيان ملن بعدان، فهو ابق إىل أن

فقد أورد هللا لنا قصة خليله، إبراهيم عليه الصالة والسالم، فجاء يف أكثر من موضع من كتابه، وخياطب العقل 

والفكر، وجيسد سريته يف ظل ما آاته هللا من عقل رشيد، ووعي سديد، وحجة دامغة، حىت وصفه هللا يف كتابه أنه أمة 

ىل ربه ابحلكمة واملوعظة احلسنة، جاء النص الصريح من ربنا سبحانه ابالقتداء واالقتداء به قال قانتاً هلل حنيفا، يدعوا إ 

ُ فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِكْ  سورة األنعام: )َرى لِْلَعاَلِمنَي﴾  تعاىل: ﴿أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ

الذي   (،90 والتوفيق  هديناهم،  الذي  وابهلدى  سلكوا،  الذي  واملنهاج  عملوا،  الذي  فبالعمل  ذكره:  تعاىل  يقول  أي: 

 .( 5) "اقتده"، اي حممد، أي: فاعمل، وخذ به واسلكه، فإنه عمل هلل فيه رًضا، ومنهاٌج من سلكه اهتدى   وفقناهم

م رشيداً  فقد كان  وقومه،  أبيه  مع  حواره  يف  احلجة،  قوي  بذلك   هتدايً فكان  يشهد  القرآين  الوصف  كما جاء 

فأخرب تعاىل عن إبراهيم اخلليل أنه آاته رشده من مرحلة مبكرة يف عمره، وهو يف صغره، وكان ذلك قبل النبوة كما قال 
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َنا  مجهور العلماء، فإن إبراهيم كانت فطرته سليمة متوجًها إىل هللا قبل أن يوحى إليه قال تعاىل: ﴿  إبراهيم ُرْشَدُه َولََقْد آتَ ي ْ

َعاِلِمنيَ  بِِه  وَُكنَّا  قَ ْبُل  األنبياء:)﴾  ِمْن  واستواء    (،51سورة  العقل  عن كمال  البليغة  الكناية  فيها  بليغة  بيانية  صورة  وهذه 

الفطرة بعطاء هللا تعاىل خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم قال الطربي: فأنقذانه من قومه وعشريته من عبادة األواثن، 

لهوه غريت التفكري عند إبراهيم عليه السالم، يف زمن انتشرت فيه  ( 6) ديناه إىل سبيل الرشاد توفيقا منا  . وهذه الدعوة 

دعا إليه  الذي  التفكري  وهذا  وزوجه،  والسالم  الصالة  عليه  إال إبراهيم  موحدا  هناك  يكن  ومل  اآلهلة،  وكثرت  العبادات، 

قومه فيه، سالمة الفكر،   وسالمة التفكر الذي حث عليه الدين احلنيف، وال بد لنا من االهتمام به يف زماننا إبراهيم 

هذا الذي يعج بوسائل اإلعالم االجتماعية املعلوماتية، وتيسري سبل الوصول اىل التطور واملعرفة، ملعاجلة كل دخيل ينايف 

تفرقة وتشتيت الشمل، واتباع منهج إبراهيم عليه الدين والشريعة اإلسالمية، ومقارعة أهل الباطل وكل خمادع يدعو إىل ال

 الصالة والسالم يف بيان احلجج وإيصال الناس إليه. 

قوم إبراهيم   بيوت  خيلوا بيت من  فمجيء إبراهيم عليه الصالة والسالم يف زمن كثرت فيه عبادة األواثن، فال 

قرآن بذكره أنه يتخذ الصنم إهلا من دون هللا، فجاء عليه الصالة والسالم اال وهو مشرك ابهلل، حىت أبوه آزر الذي ورد ال 

االستغراب من إبراهيم عليه الصالة والسالم أن أابه وقومه يف تيه وضالل، إال من أغلق على قلبه، فمجيئه يف زمنه كان 

لسالم فقد يتطلب املواجهة بني التفكري السليب واإلجيايب، وال بد من مواجهة وهذا ما حدث إلبراهيم عليه الصالة وا

كان يف مواجهته أبوه وقومه، فقد حطم أصنامهم وأراد خماطبة عقوهلم أن حتطيم األصنام كان بفعل كبريهم الذي حطم 

تلك األواثن، حىت يرجعوا إىل أنفسهم وهذا اإلطراق دليل احلرية اليت كانوا يعيشوهنا، فهذا صنم ال ميلك لنفسه نفعاً وال 

اإلبد  التفكري  من  وهذا  فجاء ضراً،  عليها،  هللا  فطرهم  اليت  الفطرة  إىل  يرجعوا  حىت  قومه  جتاه  إبراهيم  أبداه  الذي  اعي 

هؤالء ينطقون، فجمع هلم يف النقاش  وعدم اهلداية من املوىل هلم، فقالوا لقد علمت ما  قومه  النكوس واالستكبار من 

أحد  علم كل  فإنه  العقلي  الدليل  أما  السمعي،  والدليل  العقلي  الدليل  جلميع   بني  اخلالق  وحده  هللا  أن  هؤالء  حىت 
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تكربوا،  هذا  ومع  شيئا،  أمرهم  من  ميلكون  ال  فهم  بينهم،  دار  الذي  احلوار  السمعي  والدليل  اآلدميني،  من  املخلوقات 

، وجاء االحتجاج مبا وجدوا عليها اآلابء، فأجناه هللا منها وكانت له برداً وسالماً. فقد كنتم أنتم وأابؤكم يف ضالل مبني

داخلون فيه. فهو سفه أحالمهم، وضلل آابءهم، وأحتقر أهلتهم. فرغم احملاوالت والرشد الذي أبداه هلم، واحللم جتاههم 

 اإل أهنم خالفوا دعوته وقذفوه يف النار. فأجناه هللا منها وكانت له برداً وسالماً. 

 املطلب الثان : إبطال العبادة لغري هللا 

إبراهيم   ذكر  يف  زلنا  من وما  يعبدوهنا  اليت كانوا  اآلهلة  وإبطال  قومه،  خماطبة  أراد  وكيف  والسالم  الصالة  عليه 

دون هللا تعاىل، فكان خياطب العقل وأييت هلم ابلرباهني واحلجج، إال أن قومه ما زالوا يف حماجته، ومل يصل إىل هدفه، 

ا ألن هللا طمس على قلوهبم وأفئدهتم، وهاهو حياج قومه يف عبادة الكواك  ب عندما أراد إبطال عبادهتا قال تعاىل: ﴿فَ َلمَّ

اآْلِفِلنَي﴾  ُأِحبُّ  قَاَل اَل  أََفَل  ا  فَ َلمَّ َريبِّ  َهَذا  قَاَل  َرَأى َكوَْكًبا  اللَّْيُل  َعَلْيِه  األنعام:)  َجنَّ  يعتمد    (،76سورة  عليه إبراهيم  مل 

لية احملسوسة املرئية وهي أقوى يف إقامة احلجة، حىت يظل الصالة والسالم األدلة العقلية فقط إنا اعتمد على األدلة العق

 . ملن يعبدون الكواكب ا موجهكان  العقل منتبهاً، وهذا من التفكري اإلبداعي يف ضرب املثل واإلقناع، وهذا الكالم  

وهذا السؤال حمسوس كيف  ؟ خيتفى اً فلما ذهب الظالم وجاء النهار مل ير تلك الكواكب فقال كيف أعبد إهل

قال السعدي: أي: الذي يغيب وخيتفي عمن عبده، فإن املعبود ال بد أن يكون قائما   ؟أعبد من ال أجده وقت الشدائد 

مث بدأ   ( 7) ونه، فأما الذي ميضي وقت كثري وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟ؤ مبصاحل عبده، ومدبرا له يف مجيع ش

ا أََفَل قَاَل لَِئْن ملَْ يَ ْهِدين َريبِّ أَلَُكونَ خياطب من يعبدون القمر ف ا رََأى اْلَقَمَر اَبزًِغا قَاَل َهَذا َريبِّ فَ َلمَّ نَّ قال تعاىل: ﴿ فَ َلمَّ

الِّنَي﴾  وجاء اخلطاب ملن يعبدون القمر هذا قمر ابزغ واضح للعيان مث جاء النهار (، 77 سورة األنعام: )  ِمَن اْلَقْوِم الضَّ

أعبد  واختفى بز  فبدأ خياطبهم كيف ميكن أن  هللا تعاىل وهذا غاية االفتقار،   اً هل إوغ القمر،  خيتفي، فسأجد اهلداية من 

. وتوجه إىل من يعبدون الشمس فقال تعاىل: ﴿ ( 8) فإن مل يهده هللا فال هادي له، وإن مل يعنه على طاعته، فال معني له
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ْمَس اَبزَِغًة قَاَل   ا َرَأى الشَّ ا أَفَ َلْت قَاَل اَي قَ ْوِم ِإيّنِ بَرِيٌء ِمَّا ُتْشرُِكوَن﴾فَ َلمَّ  (، 78  سورة األنعام:)  َهَذا َريبِّ َهَذا َأْكرَبُ فَ َلمَّ

شراقاً، فلما اختفت الشمس وجاء الليل قرر احلق الذي أراد إأي أن الشمس أكرب من الكوكب ومن القمر، حجماً و 

قومه ببطالن ما يعبدونأن يقرره بعد إقامة احلجة والربهان الص  أو يتغري،   ،( 9) ادق الواضح على  فإذا كان الرب يغيب 

فمن الذي يراعي شؤون العباد، مث بني الغرض من دعوته هو الوحدانية هلل تعاىل بعد إقامة احلجة والربهان ونفى الشرك 

بني بطالهنا وبطالن عبادهتا، وفيه عن نفسه، واملقام هنا مقام مناظرة فهو خطاب للفكر والعقل معاً فهي أدلة حمسوسة  

 . ( 10) بيان لبطالن إهلية تلك األجرام العلوية وغريها

أنه قد  و  وقيل  النمرود  له  يقال  ملكا  يعبدون  الناس  ووجد  اببل  ِملكة  والسالم إىل  الصالة  عليه  هاجر إبراهيم 

ن، فاملؤمنان سليمان بن داود، وذو القرنني، ملك الدنيا قال ابن كثري: ملك الدنيا مشارقها ومغارهبا أربعة: مؤمنان وكافرا

 . ( 11) والكافران: نرود وخبتنصر، وهللا أعلم 

فالنمرود جيادل يف هللا، فهو يدعي اإلهلية من دون هللا فعندما سأل إبراهيم عليه الصالة والسالم من ربك فقال 

وجود الرب فذكر إبراهيم صفة اإلحياء واإل ماته، هللا حيي ومييت فقال أان أحيي وأميت ريب هللا فطلب منه دليالً على 

فجاء برجلني قد استحقا املوت فقتل أحدمها وعفا عن اآلخر، وهذا الكالم ال ميت إىل املناظرة صلة فهو تفكري بسيط 

قد يسوقه العامي أو الطفل يف كالمه مع قرانئه، فأراد إبراهيم عليه الصالة والسالم أن يكشف تدليسه وظلمه للناس، 

سرعة بديهته والتفكري اإلبداعي يظهر لنا جلياً، يف موقفه فقال إذا كنت كما تقول أنك حتي ومتيت فإن هللا الذي بيده ب

حتي ومتيت وترزق وتطعم  إلهإن كنت كما تقول أنك   - كل شيء فهو أييت ابلشمس من املشرق فأت هبا من املغرب 

فجاء حبجة ودليل عقلي حمسوس، فهذه الشمس أتيت من املشرق فأت هبا من املغرب   -   وتتصرف ابملخلوقات كما تريد

قال إن ريب مث أردف فموقفه حيتاج إىل حجة يبطل دعوته وجربوته،    ، ال شك أن ئت هبا بعكس ما خترج كل يوماأي  

 ن املغرب فأسكته هبذه احلجة البليغة وهذا الفكر املوحد هلل تعاىل. أييت ابلشمس من املشرق فأت هبا م
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ابلعبادة  يفرد  ذلك أن  ويلزم من  والتدبري،  ابخللق  الرب  تفرد  على  قاطع  برهان  اآلية  هذه  ففي  السعدي:  قال 

ة جدا، وهي أن شرك ، قال ابن القيم رمحه هللا: ويف هذه املناظرة نكتة لطيف( 12) واإلانبة والتوكل عليه يف مجيع األحوال

العامل إنا هو مستند إىل عبادة الكواكب والقبور، مث صورت األصنام على صورها، فتضمن الدليالن اللذان استدل هبما 

إبراهيم إبطال إهلية تلك مجلة أبن هللا وحده هو الذي حييي ومييت، وال يصلح احلي الذي ميوت لإلهلية ال يف حال حياته 

ه راب قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يكون إهلا حىت يتخذ الصنم على وال بعد موته، فإن ل

صورته، ويعبد من دونه، وكذلك الكواكب أظهرها وأكربها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة، ال تصرف 

ألمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مدبرة، ال   هلا بنفسها بوجه ما، بل رهبا وخالقها سبحانه أييت هبا من مشرقها فتنقاد

 . ( 13) إله يعبد من دون هللا

 . املطلب الثالث: التفكري اإلبداعي يف قصة يوسف عليه الصالة والسالم

إن النعم اليت أنعم هللا هبا على عباده ال حتصى، فمهما أحصيناها ال نستطيع شكرها، وهذه النعمة هي مكرمة 

لعباده الصاحلني وهبة وضعها للناس أمجعني، دون سائر اخللق فسبحانه وتعاىل، وإن من أهم الصور اليت من هللا تعاىل  

سنوات  هناك  سيكون  أنه  علم  امللك  رآها  اليت  الرؤاي  فسر  فبعدما  اإلبداعي،  وتفكريه  يوسف  يف  ومتثلت  لعباده  وهبها 

مواج شديدة، فالبد من التفكري يف  ومواجهتها ابلسبل املتاحة قال تعاىل: صعبة على الناس فيها جماعة  هة هذه األايم 

مُثَّ  أَتُْكُلوَن*  ِمَّا  قَِلياًل  ِإالَّ  بُِلِه  ُسن ْ يف  َفَذُروُه  َحَصْدُُتْ  َفَما  َدَأاًب  ِسِننَي  َسْبَع  تَ ْزَرُعوَن  قَاَل  ِشَداٌد ﴿  َسْبٌع  ِلَك  ذََٰ بَ ْعِد  ِمْن  أَيْيت   

ْمُتْم هَلُنَّ إِ  ِلَك َعاٌم ِفيِه يُ َغاُث النَّاُس َوِفيِه يَ ْعِصُروَن﴾ أَيُْكْلَن َما َقدَّ سورة يوسف: )  الَّ قَِلياًل ِمَّا حُتِْصُنوَن*مُثَّ أَيْيت ِمْن بَ ْعِد ذََٰ

47 -49 .) 

الصور  أمجل  هي من  اليت  اإلستعارة  البالغيني  قول  على  ففيها  الوصف  دقيقة  بيانية معربة  بالغية  صورة  وهذه 

اء تعبري البقرة كوهنا مظهر النعمة والغىن، وكون البقرات مساانً دليل على كثرة النعمة، وكون العجاف البيانية وأبدعها، وج
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دليل على اجلفاف والقحط، وأكل السبع السمان ابلسبع العجاف، كان دليال على أن يستفاد ِما ادخر من قبل، وسبع 

هاتني الفرتتني فرتة النعمة وفرتة الشدة، إضافة سنبالت خضر وقد أحاطت هبا سبع سنبالت ايبسات أتكيد آخر على  

إىل أنه أكد له على هذه املسألة الدقيقة، وهي خزن احملاصيل يف سنابلها لئال تفسد بسرعة وليكون حفظها إىل سبع 

له سنوات ِمكناً. قال ابن كثري يف تفسريه: مث أرشدهم إىل ما يعتدونه يف تلك السنني، فقال فما حصدُت فذروه يف سنب

عن  وأبعد  له  أبقى  ليكون  سنبله  يف  فادخروه  اخلصب،  السنني  السبع  هذه  استغللتم يف  مهما  أي  أتكلون  ِما  قليال  إال 

السبع  وهن  الشداد،  السبع  لتنتفعوا يف  فيه  تسرفوا  قليال، ال  قليال  وليكن  أتكلونه،  الذي  املقدار  الفساد إليه إال  إسراع 

تواليات، وهن البقرات العجاف الاليت أتكل السمان، ألن سين اجلدب يؤكل فيها السنني احملل اليت تعقب هذه السبع امل

إىل  منه  يرجعون  فال  بذروه  وما  شيئا،  ينبنت  ال  أهنن  وأخربهم  اليابسات،  السنبالت  وهن  اخلصب،  سين  يف  مجعوه  ما 

عليه الصالة والسالم يف رفع . وهذا من إبداع يوسف  ( 14) شيء، وهلذا قال: أيكلن ما قدمتم هلن إال قليال ِما حتصنون

القحط واجلدب اليت كادت ابملصريني وتقضي عليهم، فقد كان مفكراً ومبدعاً يف مقرتحه هذا الذي أبداه، وهذا التعبري 

أن  يف  اثلثاً  وسبباً  سجنه  من  والسالم  الصالة  عليه  يوسف  جناة  يف  وسبباً  القحط،  من  مصر  أهل  إنقاذ  يف  سبباً  كان 

 خزائن مصر. يكون أميناً على 

ومن التفكري اإلبداعي ما ذكره ابن اجلوزي يف كتابه ذم اهلوى قال: قال عبيدة معمر بن املثىن قال كان ابحلجاز 

رجل له ابنة مجيلة فهويها ابن عم هلا فبذل ألبيها أربعة آالف درهم فأىب أن يزوجها منه فأجدبت اجلارية وانقرض مال 

أبهله م اجلارية  أبو  فتحول  قد الرجل  له  فقال  فشكى إليه  أبيها  فصار إىل  عمها  ابن  ذلك  فبلغ  خطاهبا  فكثر  الشام  ن 

كنت بذلت أربعة آالف درهم فأعطيناها فهي أحب إلينا من قرابتك قال أجلين شهرا ومل يكن لألعرايب إال انقة فركبها 

بد امللك بن مروان فلما وضع وحلق بعبد امللك بن مروان فأصيب بناقته فحمل احللس والقتب على عنقه ودخل على ع

 احللس والقتب بني يديه أنشد يقول: 
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 أدىل إليه بال قرب وال نسب   ماذا يقول أمري املؤمنني ملن ... 

 موصوفة بكمال الدل واألدب مدله عقله من حب جارية ... 

 بذكرها واهلوى يدعو إىل العطب  خطبتها إذ رأيت الناس قد هلجوا

 قالوا الدراهم خري من ذوي احلسب  فقلت يل حسب عال ويل شرف

 ولست أملك غري احللس والقتب   إان نريد ألوفا منك أربعة 

 مين ويضحك إفالسي من العجب  فالنفس تعجب ملا رمت خطبتها

 أعطيتهم ألف قنطار من الذهب  لو كنت أملك ماال أو أحيط به

 وامجع هبا مشل هذا البائس العزب  فامنن علي أمري املؤمنني هبا 

 أنت الرجاء ومين غاية الطلب   وراءك بعد هللا مطلب   فما

فضحك عبد امللك وأمر له أبربعة آالف قال أصدقها هذه وأربعة آالف قال أومل هبذه وأربعة آالف قال اقنت 

 .( 15) هذه فأخذها الفىت ورجع إىل الشيخ فزوجه ابنته

هؤالء املبدعون ملا فمهما كانت احلاجة للتفكري اإلبداعي ملحة يف كل عصر من   العصور اليت مضت، فلوال 

أصبح لدينا هذا الكم اهلائل من اإلكتشافات، واإلجنازات العلمية واألدبية والفنية اليت حفظها التاريخ من الزوال وحفظت 

إىل أن   -  عصر العلم والتكنولوجيا والعوملة وتفّجر املعلومات  -املبدعني على مر العصور، وما أحوجنا يف هذا العصر  

بنا كمسلمني،  خاّصة  إبداعات  للعامل  لنقّدم  واإلجناز،  والتعلم  املعرفة  يف  الفاعلة  ابملشاركة  السريع  التقّدم  هذا  نواكب 

 وانجتة عن أعظم ثروة نتلكها ثروة العقل والدين. 
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 ذي القرنني وفرعون   ةقص  بنيالفصل الثان: التفكري اإلبداعي  

 األول : سيادة ذي القرنني قومه وكيف ساد املشرق واملغرب   املبحث

بني هللا جل وعال يف كتابه العزيز أنَّ ذا القرنني كان من امللوك العظام الذين مكن هللا يف األرض فأقاموا دولتهم 

ا أعظم  من  عطرة  سرية  سريته  فكانت  احلضاريّة،  الركائز  بكل  وسلحوها  الشرع  بسياج  وحصنوها  العدل  اليت على  لسري 

ه الركائز احلضارية الرابنّية واليت تعتمد على ذ تقود إىل احلكم العادل، وقد أوضح القرآن الكرمي لعباد هللا تعاىل ماهية ه 

أهم ركيزة وهي شريعة هللا يف تعبيد العباد لرب العباد سبحانه، وألهنا تشمل: العدل، والعمل، واإلميان، ومن اجلدير ذكره 

ضارة الرابنّية معتمدة كل االعتماد على اإلميان، والعلم، والعمل، واإلصالح، واستطاع ختليص ذه احلبىن هأنَّ ذا القرنني  

وقد العباد من حكم الطواغيت، ومن الكفر، والشرك، كما حرص ذو القرنني على على تربية جنوده تربية صاحلة وسليمة. 

نَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا ﴿تعاىل حيث قال سبحانه:  ي القرنني وصدق فيه وعد هللا  ذالتمكني لأُت هللا تعاىل   الَِّذيَن ِإْن َمكَّ

اأْلُُمورِ  َعاِقَبُة  َوَّللَِِّ  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوهَنَْوا  اِبْلَمْعُروِف  َوأََمُروا  الزََّكاَة  َوآتَ ُوا  اَلَة  احلج:  )  ﴾ الصَّ لو   ،(41سورة  هللا  مكن  ي ذلقد 

ا ذ والقوة ومها معا أساس للقدرة على احلكم وقد استخدم قوته وسخر علمه يف نفع البشرية تنفيالقرنني ملكا وآاته العلم  

فقد خرج جماهدا يف سبيل هللا تعاىل وداعيا إىل دينه وشاكرا ألنعم ربه ومسخرا اإلمكانيات اليت   -جل وعال –ألمر هللا  

علينا ك القرآن  قص  وقد  اخللق  ونفع  احلق  نشر  يف  إايها  هللا  جمد آاته  لبناء  ليس  وعرضا  طوال  املشرقني  جاب  أنه  يف 

تعاىل  هللا  خلق  من  للمظلومني  ونصرة  هلل  العباد  لتعبيد  وأيضا  العدل كأساس  على  يقوم  ملك  لتأسيس  وإنا  شخصي 

ين اليكادون اليفقهون شيئا وشكوا أن أيجوج ومأجوج يفسدون ذ والقرآن بني أنه حني بلغ بني السدين ووجد األقوام ال 

م حياهتم وينتهكون حرمتهم ويغتصبون أمواهلم وهم الطاقة هلم هبم فعرضوا عليه املال مقابل أن يبين هلم سدا مينع عليه

وصول الظاملني من أيجوج ومأجوج إليهم فتعفف عن أخد املال ووافق على مساعدهتم دون مقابل مادي وقام بتسخري 
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واستخ وجندهتم  إنصافهم  يف  إمكانيات  من  هللا  آاته  إنقاما  يف  اإلبداعي  تفكريه  ومأجوج ذ  دم  أيجوج  من  القوم  هؤالء 

 جهات عدة:  ذلك منالظاملني وظهر  

وجيعلهم   :األوىل يعلمهم  أن  فالبد  ويذهب  سيرتكهم  وأنه  خاصة  أنفسهم  على  االعتماد  تعليمهم  يف  فكر  أنه 

 يعملون أبيديهم فغرَي مفهوم هذا اجليل ابلعلم والعمل. 

 الثانية: أنه وضع هلم خطة العمل وأشرف على تطبيقها بنفسه.

اك مل يكن ذ ي رمبا العامل كله آنذ بناء قواي شديدا ال : من إبداعه أنه استخدم التقنية العلمية يف بنائه للسد  الثالثة

صلبني  معدنني  بني  خليط  وهي  والنحاس  احلديد  من  املكونة  القوية  السبيكة  إعداد  يف  الكيميائية  الرتكيبة  هده  يعرف 

وه مضاعفة  أضاعفا  والصالبة  القوة  من  صفاهتما  له  معدان كأنه جديد  معا  يكوان  العذ ابإلنصهار حىت  اكتشفه  ما  لم ا 

تعاىل: قال  والتجارب  األحباث  من  السنني  مئات  بعد  قَاَل ﴿  احلديث  َدَفنْيِ  الصَّ َبنْيَ  َساَوى  ِإَذا  َحىتَّ  احلَِْديِد  زُبَ َر  آتُوين 

ا منتهى اإلبداع يف العلم التجرييب ذ وه(  96  الكهف:سورة  اآلية )   ﴾انْ ُفُخوا َحىتَّ ِإَذا َجَعَلُه اَنرًا قَاَل آتُوين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطرًا

ا السد ذ ا مبدعا فأرى هؤالء القوم وعلمهم وعاوهنم وصنع هلم ه ذَ ا القرنني كان عبقراي فذ ويدل داللة واضحة على أن  

 ذلكي أخرب القرآن عنه وعن عجز أيجوج ومأجوج عن الظهور عليه والقفز من فوقه فضال عن ثقبه أو هدمه فإن  ذ ال

 بنّي (، وقد  97سورة الكهف:  )  ﴾ َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا  ﴿ملكان فقال تعاىل:  إلستحالة ابمن ا

ليقضي هللا أمرا كان مفعوال فقال سبحانه:  ذ ي أيذ القرآن أن ال  قَاَل َهَذا َرمْحٌَة ِمْن ﴿ن هبدم اجلدار وجيعله دكا هو هللا 

ا اَء وََكاَن َوْعُد َريبِّ َحقًّ  (. 98سورة الكهف:   ﴾ َريبِّ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه دَكَّ

عا يف علمه ومبدعا يف حكمه ومبدعا يف معاونته و القرنني مبدعا يف تفكريه ومبدعا يف ختطيطه ومبدذلقد كان  

ي آاته إايها وهو هللا سبحانه ولعمر هللا إنه ذ اته واعرتافه بنسبة النعمة لصاحبها ال ذلغريه وأخريا مبدعا يف زهده وإنكار  
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عن نيبذ ي سار عليه هذ ياء البمنهج األن  هللا سليمان ا احلاكم الرابين حني مكن هللا له يف األرض فقد قال هللا تعاىل 

قال: املال  عليه  عرض  هِبَِديَّ ﴿  حني  أَنْ ُتْم  َبْل  آاَتُكْم  ِمَّا  َخرْيٌ   ُ اَّللَّ آاَتينَ  َفَما  مبَاٍل  وَنِن  أمتُِدُّ قَاَل  ُسَلْيَماَن  َجاَء  ا  ِتُكْم  فَ َلمَّ

 (.36سورة النمل:  )  ﴾ تَ ْفَرُحونَ 

ذا املصلحون األخيار يف كل زمان ومكان يبدعون يف كل شيء ألن الدين احلق كما ينقي السريرة بإلميان وهك  

يفتح  ِما  إليه  يدعو  الذي  الصحيح  العلم  من  أساس  على  مسددا  إهلاما  ويلهمها  العقول  على  يفتح  الراسخ  الصحيح 

 جماالت اإلبداع توفيقا وتسديدا.  

 الثان: حكم فرعون لقومه وكيف سادهم   املبحث

ذكر فرعون يف القرآن كله يف معرض الذم له ألنه طاغية من أكرب من عرف يف التاريخ بطغيانه وكربه لقد جاء  

بكربه  قومه  ساد  إنا  وأنه  فرعون  عن  القرآن  قصه  ما  وهذا  وكرب  وبطر  بعتو  إال  اليرتأس  مثله  الحمالة  والذي  وظلمه 

ولكنه سلك مسالك   ن كان رمبا ورث احلكم عن آابئه كما كانت هي العادة يف الزمان من وراثة امللكواستخفافه هلم وإ

تعاىل:   قال  أميا إفساد  وأفسد  شيعا  وجعلهم  الناس  بني  ففرق  ملكه  له  وليدوم  استمراه حكمه  األشرار يف  ِإنَّ ﴿ الطغاة 

يَ  ِشَيعاً  َأْهَلها  َوَجَعَل  اأْلَْرِض  يف  َعال  ِمَن ِفْرَعْوَن  ِإنَُّه كاَن  ِنساَءُهْم  َوَيْسَتْحِيي  أَبْناَءُهْم  يَُذبُِّح  ُهْم  ِمن ْ طائَِفًة  ْسَتْضِعُف 

القصص:    ﴾اْلُمْفِسِدينَ  الظلم ف  . (4)سورة  يف  احلّد  وجاوز  فيها  طغى  قد  ِملكته  أرض  يعىن  اأْلَْرِض  يف  َعال  فرعون 

وقد سخر إمكانيات الدولة يف ،  ويطيعونه، ال ميلك أحد منهم أن يلوى عنقهوالعسف ِشَيعاً فرقا يشيعونه على ما يريد  

الظلم والبغي والكفر والعناد والصد عن سبيل هللا تعاىل إضافة إىل ما يعمله لنفسه من أسباب للرتفيه وغريها فصنع من 

بعد   هللا  على  وافرتاء  قهرا  للناس  ومعبودا  إهلا  وأنكر  انفسه  وأحلد  الربوبية  سبحانه: دعائه  قال  تعاىل  هللا  ربوبية  عالنية 

َماَواِت فََأطَِّلَع ِإىَل ِإلَِه ُموَسى َوِإيّنِ أَلَظُنُُّه 36﴿َوقَاَل ِفْرَعْوُن اَي َهاَماُن اْبِن يل َصْرًحا َلَعلِّي أَبْ ُلُغ اأْلَْسَباَب ) ( َأْسَباَب السَّ

َعَمِلهِ  ُسوُء  لِِفْرَعْوَن  زُيَِّن  وََكَذِلَك  )   َكاِذاًب  تَ َباٍب  يف  ِإالَّ  ِفْرَعْوَن  َوَما َكْيُد  ِبيِل  السَّ َعِن  ﴾  37َوُصدَّ  غافر)(  - 36:  سورة 
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والتشييد للصلف والغرور والصد عن سبيل هللا أما ذو القرنني   ففرعون أمر ابلبناء،  فشتان بينه وبني ذي القرنني  (،37

  ستمرار فيه.من االفبىن وأبدع لنصرة املظلومني واألخذ على يد الظاملني ومنعهم  

 الثالث: كيف سادت منلة قومها وجاء ذكرها ابلقرآن الكري   املبحث

هللا   شأنه   -إن  اجلميع   -تعاىل  وهدى  نعمه  عليهم  ونوع  ووهبهم من كرمه  فضله  هلم من  وأعطى  اخللق  خلق 

﴿ سبحانه:  قال  حياهتم  واستمرار  شأهنم  صالح  الَِّذي  إىل مافيهم  َرب َُّنا  َهَدىقَاَل  مُثَّ  َخْلَقُه  َشْيٍء  سورة )  ﴾ َأْعَطى ُكلَّ 

( واهلداية املقصودة يف اآلية الكرمية هي اهلداية العامة كما أشار ابن القيم يف مراتب اإلميان ابلقدر والنمل أمة 50  طه: 

يف كل خملوق واليت   ه اهلداية العامة الىت هي مبثابة الغريزة املوجودةذمن خلق هللا تعاىل وهبها كما وهب سائر خلقه ه

كرها يف كتابه ذ منها احلرص على أسباب احلياة واتقاء األضرار ولقد شرف هللا هده األمة أعين أمة النمل حيث جعل  

ي ذ يف احلديث ال   –صلى هللا عليه وسلم    -ومسى سورة من سور القرآن العظيم ابسم سورة النمل وحتدث عنها النيب  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:من حديث    (17)رواه الشيخان رضي هللا عنه أن  هريرة  )نزل نيب من األنبياء  أيب 

 ،حتت شجرة فلدَغْتُه نلٌة، فأمر جبهازه فُأخرج من حتتها، مث أمر ببيتها فُأحرق ابلنار، فأوحى هللا إليه: فهال نلٌة واحدة(

ومن عجائب   هللا   فالنمل أمة تسبحنلة أهلكت أمة من األمم تسبح(.    )فأوحى هللا إليه أيف أن قرصتك ويف رواية ملسلم:

 ه األمة أهنا منظمة أميا نظام وكل واحدة هلا دور تؤديه.ذ ه

ويف سورة النمل قص هللا علينا قصة تلك النملة اليت هلا موقع القيادة والسيادة يف قومها كما يظهر من سياق 

قومها من مهلكة  مرور نيب هللا سليمان    اآلايت كيف أهنا أنقدت  حلظة   –عليه الصالة والسالم    – رمبا كانت حمققة 

ير النمل ووجوب دخول مساكنهم جناة من ذ جبيشه قريبا من وادي النمل فقامت النملة املسؤولة والرايدة يف قومها بتح

ي من  جتاه  جسيمة  مسؤلية  هي  القائد  مسؤلية  وأن  ابلسيادة  استحقاقها  مدى  على  وبرهنت  فكأهنا املوت  أمرهم  توىل 
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ال احلديث  الشيخان  ذحتفظ  رواه  عمر عني  بن  هللا  قال عبد  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  عنهما  هللا  َأاَل "   :رضي 

فقامت أداء ملسؤليتها ورعايتها   .(18)احلديث  ..."  ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَاأْلَِمرُي الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاعٍ 

َعِن احلََْسِن، قَاَل: َعاَد ُعبَ ْيُد هللِا ْبُن زاَِيٍد   (19)وأيضا كأهنا ختاف أن تغش رعيتها اليت اسرتعاها هللا إايها. ويف احلديث 

ي يتلى إىل قيام الساعة فلله درها ذ هللا الكرها يف كالم  ذ لك أن خيلد  ذبَمْعِقَل ْبَن َيَساٍر اْلُمَزينَّ يف َمَرِضِه الَِّذي َماَت  

َحىتَّ ِإَذا أَتَ ْوا َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت َنَْلٌة اَي أَي َُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ﴿ ه النملة الرشيدة:ذ كر ه ذ قال سبحانه خملدا 

َم َضاِحًكا ِمْن قَ ْوهِلَا َوقَاَل َربِّ أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت 18)  اَل حَيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ  ( فَ تَ َبسَّ

احِلِنيَ  -18)سورة النمل:    ﴾(19)أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه َوأَْدِخْليِن ِبَرمْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصَّ

19 .) 

 اخلامتة

 وبعد أن طفنا هبذا البحث القرآين املبارك، ُت استنتاج النتائج التالية:

 . أن القرآن الكرمي جاء خياطب ذهن القارىء للتفكري وحث العقل عليه .1
سورة فيها لفت لالنتباه بطريقة مباشرة وغري مباشرة، وحيث اختلف الطرق الداعية للتفكري اإلبداعي يف سور القرآن، ف .2

 . حاجتنا ال تقتصر على بضعة أفراد فحسب ليتفّوقوا يف بعض جماالت اإلبداع ، وإنا إىل شعٍب ُمبدع وُمفّكرأن  
وعقلنا. مواجهة  .3 ومواجهة كل ماال يرتضيه ديننا  ويقص القصص وحيثنا على التفكري فيها،  لنا األمثال  القرآن يضرب 

 منطلقة على أسس من الشريعة وتفكري عقلي سليم.

 لم، وصّل اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.وهللا أع
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 (4    ) sbry, 'ebd al'ezym, whmdy mhmwd. (2015m). tnmyh alabtkaryh walebda'eyh 'end alqa'ed alsghyr, byrwt: 

almjmw'eh al'erbyh lltdryb walnshr. s: 43 . 

  (5  ) altbry, mhmd bn jryr. (2000m). jam'e albyan fy tawyl ay alqran, thqyq: ahmd shakr, byrwt: m'essh alrsalh. 11/ 

519 . 

(6 ) altbry, jam'e albyan, almrj'e alsabq, j: 1. s: 2/ 44 . 

  (7  ) als'edy, 'ebd alrhmn bn nasr. (2000), tysyr alkrym alrhmn fy tfsyr klam almnan thqyq: 'ebd alrhmn bn m'ela 

allwyhq. byrwt: m'essh alrsalh. s: 262 . 

 (8 ) als'edy, tysyr alkrym alrhmn, almrj'e alsabq, s: 262 . 

 (9 ) als'edy, tysyr alkrym alrhmn, mrj'e sabq, s: 262 . 

 (10 ) als'edy, tysyr alkrym alrhmn, mrj'e sabq, s: 262 . 

 (11 ) abn kthyr, tfsyr alqran al'ezym, s:1/525  . 

 (12 ) als'edy, tysyr alkrym alrhmn, mrj'e sabq, s: 111 . 

 (13  ) abn alqym, mhmd bn aby bkr bn aywb. (1432h). mftah dar als'eadh wmnshwr wlayh al'elm waleradh. thqyq: 'ebd 
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