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مقدمة :
نحمدك اللهم ونشكرك أنت السالم ومنك السالم تباركت ٌا ذا الجالل
واإلكرام ,سمٌت نفسك بالسالم وأمرت بالدخول فً السلم واإلسالم,
ونصلً ونسلم على عبدك ورسولك محمد المبعوث بالرحمة والسالم .
أما بعد ,
فإن هللا تعالى كرم اإلنسان وخلقه فً أحسن تقوٌم ,وخصه بالعقل عن
غٌره من المخلوقات ,فجعله مناط تكلٌفه وسبٌل هداٌته وتحمله لألمانة
وللخالفة فً األرض ,فكان لزاما ً علٌه إعمال العقل والفكر إلنجاح تلك
المهمة العظٌمة ,من إعمار األرض وتحقٌق السعادة للبشرٌة على ظهرها,
كما كان مطالبا ً باستخدام الوسائل المشروعة الموصلة إلى هذا الهدف
بشتى أنواعها ,وفً مقدمة تلك األسباب وهو مفتاحها التفكٌر والتدبر
والتؤمل فً هذا الكون وفً المخلوقات الدالة على قدرة هللا وعلى إبداعه
وتدبٌره وتصرفه فً خلقه " صنع هللا الذي أتقن كل شًء "ٔ  ,لٌتوصل
من خالل ذلك التفكٌر إلى منهج علمً وعملً ٌبدع من خالله وٌبتكر
وٌخترع وٌبادر فٌسهم بما ٌملكه من البناء وتحقٌق السالم.
ومع ما للتفكٌر واإلبداع من أهمٌة فً اإلسالم ومن أثر ملموس فً تحقٌق
السالم ,فلم أقف على من تناولهما بالبحث من المنظور التؤصٌلً فً
اإلسالم ,وإنما كان تناولهما فً الدراسات الحدٌثة – حسب اطالعً – من
منظور إداري أو اجتماعً  ...حٌث تعددت الدراسات فً التفكٌر
االستراتٌجً بالذات ,وفً اإلبداع ودوره فً حل المشكالت ونفذت أخرى
بعنوان التفكٌر اإلبداعً ,مهارات التفكٌر اإلبداعً  ...وكلها من وجهة
نظر إدارٌة بحتة .
أما أثر التفكٌر اإلبداعً فً تحقٌق السالم فً اإلسالم فلم أقف على من
تطرق له من قبل ,لذا رأٌت أن ٌكون الحدٌث عنه فً هذه الورقة وذلك
من خالل المباحث اآلتٌة :
ٔ النمل . 11
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مفهوم التفكٌر وأهمٌته .
اهتمام الشرع بالتفكٌر .
التفكٌر اإلبداعً والمبادرة .
نماذج من التفكٌر والمبادرة أسهمت فً تحقٌق السالم فً اإلسالم .

٘

المبحث األول  :مفهوم التفكٌر وأهمٌته
المطلب األول  :المفهوم اللغوي واالصطالحً للتفكٌر
المطلب الثانً  :أهمٌة التفكٌر من حٌث الواقع العملً

ٙ

المطلب األول  :المفهوم اللغوي واالصطالحً للتفكٌر
أوالً  :التفكٌر فً اللغة
التفكٌر فً اللغة العربٌة تفعٌل من الفكر  ,والفكر عرفه المقري بؤنه "
تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعانً " ٕ ,وفً اللسان " الفكر إعمال
الخاطر فً الشًء  ...والتفكر اسم التفكٌرٖ .
وقال الراغب  " :الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم والتفكر جوالن تلك
القوة بحسب نظر العقل وذلك لإلنسان دون الحٌوان  ,وال ٌقال إال فٌما
ٌمكن أن ٌحصل له صورة فً القلب " ٗ.
وٌتضح مما سبق أن التفكٌر مصدر للفعل ف ّكر والتفكر هو االسم  ,وأن كالً
من الفكر والتفكر والتفكٌر ٌفٌد ترتٌب أمور فً الذهن ٌتوصل بها إلى
مطلوب وهو من خصائص اإلنسان الذي اختصه هللا بالعقل دون الحٌوان.
وقد ذكر بعض أهل اللغة أن كلمة الفكر مقلوبة عن كلمة الفرك وأن الفكر
ٌستعمل فً المعانً وهو فرك األمور وبحثها طلبا ً للوصول إلى حقٌقتها٘ ,
أما الفرك فٌستعمل فً األمور المحسوسة كفرك الثوب ونحوه .
ثانٌا ً  :التفكٌر فً االصطالح
من تؤمل ما قٌل فً المعنى اللغوي للتفكٌر علم أن المعنى االصطالحً ال
ٌختلف عنه كثٌراً  ,سوى أن كلمة التفكٌر هً مصدر للفعل المضعف ف ّكر
تحمل معنى زائداً على الفكر ألن زٌادة المبنً تفٌد زٌادة فً المعنى  ,فهً
تدل على مزٌد من استعمال الذهن والعقل للحصول على حكم أو رأي أو
موقف من أمر معٌن وٌبدو أن التفكٌر من المصطلحات التً لم ٌعن الفقهاء
القدامى بتعرٌفها لوضوحها عندهم أو لالكتفاء بالداللة اللغوٌة على معناها
االصطالحً .

ٕ المصباح المنٌر ٕ" ٕ1ف ّكر" .
ٖ ابن منظور ٘" ٙ٘/ف ّكر" .
ٗ المفردات فً غرٌب القرآن ٗ " ٖ1ف ّكر" .
٘ المرجع السابق .
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أما المعاصرون فحاولوا تعرٌف التفكٌر وذكروا له تعرٌفات كثٌرة
أنه:

ٙ

منها

أ" -العملٌة التً ٌنظم بها العقل خبراته بطرٌقة جدٌدة لحل مشكلة
معٌنة" .
"عملٌات النشاط العقلً التً ٌقوم بها الفرد من أجل الحصول
ب-
على حلول دائمة أو مإقتة لمشكلة ما" .
"عملٌة نفسٌة ذات طبٌعة اجتماعٌة تتصل اتصاال وثٌقا
ت-
بالكالم وتستهدف التنقٌب والكشف عما هو جوهري فً األشٌاء
والظواهر".
إلى غٌر ذلك من التعرٌفات التً تفٌد فً جملتها أن التفكٌر أمر ذهنً
ٌحدث داخل عقل اإلنسانٌ ,عالج معلومات معٌنة ٌنتج عنه حل مشكلة
ما أو ٌوجه صاحبه نحو حلها .
ولكون التفكٌر أمراً نفسٌا ً رفع الشرع المسإولٌة عنه حٌث نص الحدٌث
الشرٌف على العفو عن حدٌث النفس فً قوله صلى هللا علٌه وسلم :
"إن هللا تجاوز لً عن أمتً ما وسوست به صدورها  ,ما لم تعمل أو
تكلم ". 7
وعبر الفقه الجنائً فً حدٌثه عن المراحل التً تمر بها الجرٌمة فً
الغالب عن المرحلة المعفو عنها بمرحلة التفكٌر والعزم والتصمٌم ومع
تفاوت هذه المصطلحات الثالث فً القوة إال أنها كلها من حدٌث النفس
المعفو عنه.1

 ٙخلٌف  ,لٌنا شحادة ,تطوٌر التفكٌر االستراتٌجً ص٘ٔ . ٔٙ ,
 7صحٌح البخاري مع الفتح ٘ ٔ9ٓ /برقم . ٕٕ٘1
 1عودة  ,عبد القادر  ,التشرٌع الجنائً اإلسالمً مقارنا ً بالقانون الوضعً ٔ. ٕٕٙ /
1

المطلب الثانً  :أهمٌة التفكٌر من حٌث الواقع العملً
من هللا سبحانه وتعالى على اإلنسان بؤن كرمه وشرفه بالعقل الذي هو
مناط التكلٌف .
وقد اقتضت فطرة اإلنسان وواقعه العملً أن ٌستعمل فكره وعقله,
وكان ذلك من الضرورٌات التً ال تقوم حٌاته بدونها  ,إذ بعقله ٌمٌز
بٌن الضار والنافع  ,وبٌن المفاسد والمصالح  ,وبتفكٌره وتدبره ٌح ِّ
صل
المكمالت لذلك الضروري بؤقل كلفة وأدنى حرج ,ولقد كان هذا أمراً
فطرٌا ً ٌدركه اإلنسان السوي من حٌث هو  .فكل عمل ٌعمله اإلنسان
البد أن ٌتقدمه تفكٌر  ,وإال أوقع صاحبه فً مهلكة وضٌاع ال حدود
لهما ,وٌكفً فً أهمٌة التفكٌر والتدبر والتؤمل أنها أمور تإدي إلى
اإلٌمان باهلل تعالى والشعور بعظمته سبحانه ,وهً التً من خاللها
ٌختار العاقل وٌوازن وٌرجح بٌن األشٌاء ألنها ثمرة العقل الذي مدح
هللا المستفٌدٌن منه وذم المعطلٌن له فً أكثر من موضع من القرآن,
حٌث تكرر قوله تعالى فً مدح المستفٌدٌن من عقولهم " :إن فً ذلك
آلٌات لقوم ٌعقلون" ,9وفً المقابل ذم المعطلٌن لها كما فً قوله تعالى
" :وكؤٌن من آٌة فً السماوات واألرض ٌمرون علٌها وهم عنها
معرضون"ٓٔ ٌ ,قول ابن كثٌر فً قوله تعالى " :آلٌات ألولً
األلباب"ٔٔ( :أي العقول التامة الزكٌة التً تدرك األشٌاء بحقائقها على
جلٌاتها ولٌسوا كالصم البكم الذٌن ال ٌعقلون ,الذٌن قال هللا فٌهم :
"وكؤٌن من آٌة فً السماوات واألرض ٌمرون علٌها وهم عنها
معرضون"ٕٔ ثم وصف تعالى أولً األلباب فقال " :الذٌن ٌذكرون هللا
قٌاما ً وقعوداً وعلى جنوبهم"ٖٔ ) ٗٔ  .ومن الداللة على كون التفكٌر له
أهمٌته من حٌث الواقع العملً أن الرأي السدٌد ال ٌتوصل إلٌه إال عن
طرٌقه ,وأنه بقدر ما ٌفكر العاقل بقدر ما ٌكون رأٌه أقرب إلى
 9الرعد آٌة ٗ  ,النحل آٌة ٕٔ  ,الروم آٌة ٕٗ .
ٓٔ ٌوسف آٌة ٘ٓٔ.
ٔٔ آل عمران آٌة .ٔ19
ٕٔ ٌوسف آٌة ٘ٓٔ.
ٖٔ آل عمران آٌة ٓ. ٔ9
ٗٔ مختصر تفسٌر ابن كثٌر ٔ. ٖٗٙ/
9

الصواب لذلك كثرت اإلشادة به والنصح باستعماله فً الحكم المعتبرة,
وفً أشعار العرب الحكماء  ,ومن ذلك تعبٌر المتنبً عنه بالتروي
والتإدة قبل اإلقدام على األمور فً قوله :
هو أول وهً المحل الثانً

الرأي قبل شجاعة الشجعان

بلغت من العلـٌاء كل مكان

فإذا هما اجتمعا لنفس حــرة

٘ٔ

وهذا ما جعل التخطٌط أمراً ضرورٌا ً ٌتقدم كل عمل ٌراد نجاحه وال
ٌكون التخطٌط إال بالتفكٌر الجٌد وإعمال العقل السلٌم .

٘ٔ دٌوان المتنبً بشرح أبً البقاء العكبري ٕ. ٕٕٙ /
ٓٔ

المبحث الثانً  :اهتمام الشرع بالتفكٌر
المطلب األول  :التفكٌر فً القرآن
المطلب الثانً  :التفكٌر فً السنة

ٔٔ

المطلب األول  :التفكٌر فً القرآن
ٌحث دٌننا الحنٌف على التؤمل والتدبر والتفهم والتعقل وإلى التفكٌر فً
آٌات هللا ومخلوقاته ,والهتمام القرآن الكرٌم بهذه المادة (التفكٌر) جاء
ذكرها فً ثمانٌة عشر موضعا ً منه ,سبعة عشر منها بصٌغة المضارع
المسند للجماعة ,وواحدة منها بصٌغة الماضً المسند للفرد ,وهً من
حٌث ترتٌبها فً المصحف على النحو اآلتً :
اس َوإِ ْث ُم ُه َما
" ٌَسْ ؤَلُو َن َ
مْر َو ْال َم ٌْسِ ِر قُ ْل ف ِ
ٌِه َما إِ ْث ٌم َك ِبٌ ٌر َو َم َنافِعُ لِل َّن ِ
ك َع ِن ْال َخ ِ
ك ٌُ َبٌِّنُ َّ
هللاُ لَ ُك ُم
ون قُ ِل ْال َع ْف َو َك َذلِ َ
ك َم َاذا ٌُن ِفقُ َ
أَ ْك َبرُ مِن َّن ْفع ِِه َما َو ٌَسْ ؤَلُو َن َ
ون ( . " )ٕٔ9سورة البقرة
اآل ٌَا ِ
ت لَ َعلَّ ُك ْم َت َت َف َّكرُ َ
ٌِل َوأَعْ َنا ٍ
ب َتجْ ِري ِمنْ َتحْ ِت َها
" أَ ٌَ َو ُّد أَ َح ُد ُك ْم أَنْ َت ُك َ
ون لَ ُه َج َّن ٌة ِمنْ َنخ ٍ
ْاألَ ْن َهارُ لَ ُه فٌِ َها ِمنْ ُك ِّل َّ
صا َب ُه ْال ِك َبرُ َولَ ُه ُذرِّ ٌ ٌَّة ض َُع َفا ُء
الث َم َرا ِ
ت َوأَ َ
ت ۗ َك َذل َِك ٌُ َبٌِّنُ َّ
صارٌ فٌِ ِه َنارٌ َفاحْ َت َر َق ْ
ت لَ َعلَّ ُك ْم
هللاُ لَ ُك ُم ْاآل ٌَا ِ
صا َب َها إِعْ َ
َفؤ َ َ
ون ( " )ٕٙٙسورة البقرة .
َت َت َف َّكرُ َ
ون َّ
ون فًِ َخ ْل ِق
وب ِه ْم َو ٌَ َت َف َّك ُر َ
ٌِن ٌَ ْذ ُكرُ َ
" الَّذ َ
هللاَ ِق ٌَامًا َوقُعُو ًدا َو َعلَى جُ ُن ِ
ض َر َّب َنا َما َخلَ ْق َ
ار
ال َّس َم َاوا ِ
ك َف ِق َنا َع َذ َ
ت َه َذا َباطِ ًال ُسب َْحا َن َ
ت َو ْاألَرْ ِ
اب ال َّن ِ
﴿ٔ . " ﴾ٔ9سورة آل عمران .
ْب َو َال أَقُو ُل لَ ُك ْم إِ ِّنً
" قُ ْل َال أَقُو ُل لَ ُك ْم عِ ْندِي َخ َزائِنُ َّ ِ
هللا َو َال أَعْ لَ ُم ْال َغٌ َ
َملَ ٌ
ُوحى إِ َلًَّ ۚ قُ ْل َه ْل ٌَسْ َت ِوي ْاألَعْ َمى َو ْال َبصِ ٌ ُر ۚ أَ َف َال
ك ۖ إِنْ أَ َّت ِبعُ إِ َّال َما ٌ َ
ون ﴿ٓ٘) " سورة األنعام .
َت َت َف َّكرُ َ
ض َوا َّت َب َع َه َواهُ ۚ َف َم َثلُ ُه َك َم َث ِل
" َولَ ْو شِ ْئ َنا لَ َر َفعْ َناهُ ِب َها َولَ ِك َّن ُه أَ ْخلَدَ إِلَى ْاألَرْ ِ
رُك ُه ٌَ ْل َه ْ
ب إِنْ َتحْ ِم ْل َعلَ ٌْ ِه ٌَ ْل َه ْ
ث أَ ْو َت ْت ْ
ٌِن َك َّذبُوا
ْال َك ْل ِ
ث ۚ َذل َِك َم َث ُل ْال َق ْو ِم الَّذ َ
ون ﴿ " )ٔ7ٙسورة األعراف .
ص لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ َت َف َّكرُ َ
ص َ
ُص ْال َق َ
ِبآ ٌَا ِت َنا َفا ْقص ِ
صاح ِِب ِه ْم ِمنْ ِج َّن ٍة ۚ إِنْ ه َُو إِ َّال َنذٌِ ٌر م ُِبٌنٌ ﴿ٗ" ﴾ٔ1
" أَ َولَ ْم ٌَ َت َف َّكرُ وا ۗ َما ِب َ
سورة األعراف .
" إِ َّن َما َم َث ُل ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َك َما ٍء أَ ْن َز ْل َناهُ م َِن ال َّس َما ِء َف ْ
اخ َتلَ َط ِب ِه َن َب ُ
ض
ات ْاألَرْ ِ
ت ْاألَرْ ضُ ُز ْخرُ َف َها َو َّ
از ٌَّ َن ْ
ت َو َظنَّ
ِممَّا ٌَؤْ ُك ُل ال َّناسُ َو ْاألَ ْن َعا ُم َح َّتى إِ َذا أَ َخ َذ ِ
ٕٔ

ون َعلَ ٌْ َها أَ َتا َها أَمْرُ َنا لٌَ ًْال أَ ْو َن َهارً ا َف َج َع ْل َنا َها َحصِ ٌ ًدا َكؤَنْ
أَهْ لُ َها أَ َّن ُه ْم َقادِرُ َ
ْس ۚ َك َذل َِك ُن َف ِّ
ون ﴿ٕٗ﴾ " سورة
ص ُل ْاآل ٌَا ِ
ت لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف َّك ُر َ
لَ ْم َت ْغ َن ِب ْاألَم ِ
ٌونس.
ض َو َج َع َل فٌِ َها َر َواسِ ًَ َوأَ ْن َهارً ا ۖ َو ِمنْ ُك ِّل َّ
ت
الث َم َرا ِ
" َوه َُو الَّذِي َم َّد ْاألَرْ َ
ك َآل ٌَا ٍ
ت لِ َق ْو ٍم
ار ۚ إِنَّ ِفً َذلِ َ
ْن ٌ ُْغشِ ً اللَّ ٌْ َل ال َّن َه َ
ْن ْاث َنٌ ۖ ِ
َج َع َل فٌِ َها َز ْو َجٌ ِ
ون ﴿ٖ﴾ " سورة الرعد .
ٌَ َت َف َّكرُ َ
اب َو ِمنْ ُك ِّل َّ
الزرْ َع َو َّ
ت لَ ُك ْم ِب ِه َّ
" ٌُ ْن ِب ُ
تۗ
الث َم َرا ِ
ون َوال َّنخٌِ َل َو ْاألَعْ َن َ
الز ٌْ ُت َ
ون ﴿ٔٔ﴾ " سورة النحل .
إِنَّ فًِ َذل َِك َآل ٌَ ًة لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف َّكرُ َ
ْك ِّ
ت َو ُّ
اس َما ُن ِّز َل إِلٌَ ِْه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم
" ِب ْال َب ٌِّ َنا ِ
الزب ۗ ُِر َوأَ ْن َز ْل َنا إِلٌَ َ
الذ ْك َر لِ ُت َبٌ َِّن لِل َّن ِ
ون ﴿ٗٗ﴾ " سورة النحل .
ٌَ َت َف َّكرُ َ
ت َفاسْ لُكًِ ُس ُب َل َربِّكِ ُذلُ ً ۚ
ال ٌَ ْخرُ ُج ِمنْ ب ُ
" ُث َّم ُكلًِ ِمنْ ُك ِّل َّ
ُطو ِن َها
الث َم َرا ِ
ون
ك َآل ٌَ ًة لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف َّك ُر َ
اس ۗ إِنَّ فًِ َذلِ َ
َش َرابٌ م ُْخ َتلِفٌ أَ ْل َوا ُن ُه فٌِ ِه شِ َفا ٌء لِل َّن ِ
﴿ " ﴾ٙ9سورة النحل .
" أَ َولَ ْم ٌَ َت َف َّكرُ وا فًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم ۗ َما َخ َل َق َّ
ض َو َما َب ٌْ َن ُه َما
هللا ُ ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَرْ َ
ون ﴿" ﴾1
اس ِبلِ َقا ِء َرب ِِّه ْم لَ َكافِرُ َ
إِ َّال ِب ْال َح ِّق َوأَ َج ٍل م َُس ًّمى ۗ َوإِنَّ َكثٌِرً ا م َِن ال َّن ِ
سورة الروم .
" َو ِمنْ آ ٌَا ِت ِه أَنْ
َم َو َّد ًة َو َرحْ َم ۚ ًة إِنَّ

َخلَ َق لَ ُك ْم ِمنْ أَ ْنفُسِ ُك ْم أَ ْز َواجً ا لِ َتسْ ُك ُنوا إِلَ ٌْ َها َو َج َع َل َب ٌْ َن ُك ْم
فًِ َذل َِك َآل ٌَا ٍ
ون ﴿ٕٔ﴾ " سورة الروم .
ت لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف َّك ُر َ

" قُ ْل إِ َّن َما أَعِ ُ
هلل َم ْث َنى َوفُ َرادَى ُث َّم َت َت َف َّك ُروا ۚ َما
ظ ُك ْم ِب َواحِدَ ٍة ۖ أَنْ َتقُومُوا ِ َّ ِ
صاح ِِب ُك ْم ِمنْ ِج َّن ٍة ۚ إِنْ ه َُو إِ َّال َن ِذٌرٌ لَ ُك ْم َبٌ َْن ٌَدَ يْ َع َذا ٍ
ب َشدٌِ ٍد ﴿" ﴾ٗٙ
ِب َ
سورة سبإ .
" َّ
ٌِن َم ْو ِت َها َوالَّتًِ لَ ْم َتم ْ
ك الَّتًِ
ُت فًِ َم َنا ِم َه ۖا َف ٌُ ْمسِ ُ
سح َ
هللاُ ٌَ َت َو َّفى ْاألَ ْنفُ َ
ضى َعلَ ٌْ َها ْال َم ْو َ
ك َآل ٌَا ٍ
ت
ت َوٌُرْ سِ ُل ْاأل ُ ْخ َرى إِلَى أَ َج ٍل م َُس ًّمى ۚ إِنَّ فًِ َذلِ َ
َق َ
ون ﴿ٕٗ﴾  .سورة الزمر .
لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف َّكرُ َ
ض َجمٌِعًا ِم ْن ُه ۚ إِنَّ فًِ َذل َِك
" َو َس َّخ َر لَ ُك ْم َما فًِ ال َّس َم َاوا ِ
ت َو َما فًِ ْاألَرْ ِ
َآل ٌَا ٍ
ون ﴿ٖٔ) "  .سورة الجاثٌة .
ت لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف َّكرُ َ
ٖٔ

هللا ۚ
ص ِّدعًا ِمنْ َخ ْش ٌَ ِة َّ ِ
آن َعلَى َج َب ٍل لَ َرأَ ٌْ َت ُه َخاشِ عًا ُم َت َ
" لَ ْو أَ ْن َز ْل َنا َه َذا ْالقُرْ َ
ون ﴿ٕٔ﴾ " سورة الحشر .
اس لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ َت َف َّكرُ َ
َوت ِْل َ
ك ْاألَمْ َثا ُل َنضْ ِر ُب َها لِل َّن ِ
" إِ َّن ُه َف َّك َر َو َق َّد َر ﴿ " ﴾ٔ1سورة المدثر .
ناهٌك عما جاء فً القرآن مستفٌضا ً من الحث على النظر والتدبر فً
آٌات هللا تعالى ومخلوقاته  ,كما فً قوله تعالى :
" أَ َولَ ْم ٌَ ْن ُ
ض َو َما َخلَ َق َّ
هللاُ ِمنْ َشًْ ٍء
ت ال َّس َم َاوا ِ
ظرُ وا فًِ َملَ ُكو ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ب أَ َجلُ ُه ْم ۖ َف ِبؤَيِّ َحدٌِ ٍ
ون ﴿٘"﴾ٔ1
ث َبعْ دَ هُ ٌ ُْإ ِم ُن َ
ون َق ِد ا ْق َت َر َ
َوأَنْ َع َسى أَنْ ٌَ ُك َ
سورة األعراف .
ض َكا َن َتا َر ْت ًقا َف َف َت ْق َنا ُه َم ۖا
ٌِن َك َفرُ وا أَنَّ ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَرْ َ
" أَ َولَ ْم ٌَ َر الَّذ َ
ون ﴿ٖٓ﴾ " سورة األنبٌاء .
َو َج َع ْل َنا م َِن ْال َما ِء ُك َّل َشًْ ٍء َحًٍّ ۖ أَ َف َال ٌ ُْإ ِم ُن َ
" أَ َف َال ٌَ ْن ُ
ْف ُر ِف َع ْ
ْف ُخلِ َق ْ
ت
ت ﴿َ ﴾ٔ7وإِلَى ال َّس َما ِء َكٌ َ
اإل ِب ِل َكٌ َ
ظرُ َ
ون إِلَى ْ ِ
ْف سُطِ َح ْ
ْف ُنصِ َب ْ
ت
ض َكٌ َ
ال َكٌ َ
ت ﴿َ ﴾ٔ9وإِلَى ْاألَرْ ِ
﴿َ ﴾ٔ1وإِلَى ْال ِج َب ِ
﴿ٕٓ﴾ َف َذ ِّكرْ إِ َّن َما أَ ْن َ
ت م َُذ ِّكرٌ ﴿ٕٔ﴾ " سورة الغاشٌة .
وال ٌخفى ما لهذه الدالالت المإكدة على أهمٌة التفكٌر من أثر كبٌر على
تحقٌق السالم بمفهومه الشامل حٌث اشتملت اآلٌات فً الجملة على تنبٌه
واضح إلى أن التفكٌر ٌوصل صاحبه إلى االبتعاد عن اآلثام والمضار
وإلى التقرب إلى هللا باإلحسان وفعل الخٌر ,وأن ذلك هو سبب السالمة فً
الدنٌا واآلخرة بل إن آٌة سورة ٌونس المختومة بقوله تعالى " نفصل
اآلٌات لقوم ٌتفكرون " اقترنت بها آٌة الدعوة إلى السالم وهً قوله تعالى
" :وهللا ٌدعو إلى دار السالم وٌهدي من ٌشاء إلى صراط مستقٌم" ولعل
فً ذلك إشارة إلى أن التفكر ٌإدي إلى السالم ,قال ابن القٌم رحمه هللا
مشٌراً إلى حكمة الربط بٌن اآلٌتٌن ( :ولما كانت الدنٌا عرضة لهذه اآلفات
والجنة سلٌمة منها قال وهللا ٌدعو إلى دار السالم فسماها هنا دار السالم
لسالمتها من هذه اآلفات التً ذكرها فً الدنٌا فعم بالدعوة إلٌها وخص
بالهداٌة من ٌشاء فذاك عدله وهذا فضله).ٔٙ
 ٔٙالضوء المنٌر على التفسٌر ٖ. ٖٗٗ /
ٗٔ

المطلب الثانً  :التفكٌر فً السنة
لما كان تفكٌر اإلنسان معتمداً أساسا ً على ما تمده به حواسه من
معلومات عن العالم الخارجً فإن اإلسالم ٌشجع تلك الحواس وٌرغب
فً استخدامها وإعمالها فً التفكٌر الجاد للوصول إلى اإلبداع
واالبتكار ,وفً سٌرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ما ٌدل على أنه كان
ٌشجع أصحابه على التفكٌر والمبادرة حٌث كان ٌطرح علٌهم األسئلة
لٌختبر ما لدٌهم من العلم من جهة  ,ولٌرسخ فٌهم ما ٌلقٌه من العلم
والحكمة من جهة أخرى ,كما كان ٌحاورهم وٌرحب بؤسئلتهم وٌشجعهم
علٌها وٌدعوهم أن ٌسؤلوه ما بدالهم من األسئلة ,وذلك أن التفكٌر
تتطور مهارته بالتدرٌب والنمو العقلً وتراكم الخبرة كما ٌتطور
بمرور الفرد بالمواقف واألزمات المتنوعة التً تنمً لدٌه التفكٌر
اإلبداعً . ٔ7
ومن التطبٌقات النبوٌة الهادفة إلى التفكر والتدبر :
ٔ -ما كان ٌطرحه صلى هللا علٌه وسلم على أصحابه من األسئلة ,كما
جاء مستفٌضا ً فً عدد كثٌر من األحادٌث التً تتصدرها استفهامات
مثٌرة للسامع الفتة لالنتباه ,ومن تلك األحادٌث :
أ -ياجاءفً صحٍح انثخاسيأٌانشسىلصهىهللاعهٍهوسهىخطة
انُاس ٌىو انُحش فقال« :أذذسوٌ أي ٌىو هزا؟» .قهُا :هللا وسسىنه
أعهى.فسكدحرىظُُاأَهسٍسًٍهتغٍشاسًهقال«:أنٍسهزاٌىو
انُحش؟».قهُا:تهى!قال«:أيشهشهزا؟»قهُا:هللاوسسىنهأعهى.
فسكد حرى ظُُا أَهسٍسًٍه تغٍش اسًه قال« :أنٍس رو انحجح؟».
قهُا:تهى!قال«:أيتهذهزا؟».قهُا:هللاوسسىنهأعهى.فسكدحرى
ظُُاأَهسٍسًٍهتغٍشاسًهقال«:أنٍستانثهذجانحشاو؟».قهُا:تهى!
قال« :فإٌ دياءكى وأيىانكى عهٍكى حشاو كحشيح ٌىيكى هزا ،فً
شهشكى هزا ،فً تهذكى هزا ،إنى ٌىو ذهقىٌ ستكى ،أال هم تهغد؟».

 ٔ7التفكٌر االستراتٌجً ,مرجع سابق ص ٕ٘ .
٘ٔ

قانىاَ:عى.قال«:انههىاشهذ،فهٍثهغانشاهذانغائة،فشبيثهغأوعى
يٍسايع،فالذشجعىاتعذيكفاساٌضشبتعضكىسقابتعض».18
ما جاء فً صحٌح مسلم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ب-

قال  " :أتدرون ما المفلس ؟ " قالوا  :المفلس فٌنا من ال درهم له
وال متاع  ,فقال  " :إن المفلس من أمتً ٌؤتً ٌوم القٌامة بصالة
وصٌام وزكاة وٌؤتً قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم
هذا وضرب هذا ,فٌعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ,فإن
فنٌت حسناته قبل أن ٌقضى ما علٌه أخذ من خطاٌاهم فطرحت علٌه
ثم طرح فً النار". ٔ9

ما جاء فً صحٌح البخاري أٌضا ً أن رسول هللا صلى هللا
ت-
علٌه وسلم قال  " :أٌكم مال وارثه أحب إلٌه من ماله قالوا ٌا رسول
هللا ما منا أحد إال ماله أحب إلٌه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما
أخر " ٕٓ .
ٕ -ما كان ٌتصدر بعض أحادٌثه صلى هللا علٌه وسلم من األوصاف
الدالة على تشنٌع بعض األعمال إلثارة االنتباه والتفكٌر فً عظم
األمر ,ومن ذلك :
أ -قوله صلى هللا علٌه وسلم " رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه"
قٌل :من ٌا رسول هللا ؟ قال  " :من أدرك والدٌه عند الكبر
أحدهما أو كلٌهما  ,ثم لم ٌدخل الجنة " ٕٔ .
ب -قوله صلى هللا علٌه وسلم  " :وهللا ال ٌإمن وهللا ال ٌإمن وهللا
ٌإمن " ,قٌل  :ومن ٌا رسول هللا ؟ قال  " :الذي ال ٌؤمن جاره
بوائقه " ٕٕ .
ٖ -ما كان ٌضربه صلى هللا علٌه وسلم ألصحابه من األحاجً
المقتضٌة إلعمال الفكر كما فً حدٌث النخلة :
 ٔ1صحٌح البخاري مع الفتح ٖ ٙ7ٓ /برقم ٔٗ. ٔ7
 ٔ9صحٌح مسلم مع النووي  ٖ7ٕ/ٔٙبرقم ٔ. ٕ٘1
ٕٓ صحٌح البخاري مع الفتح ٔٔ ٕٙٗ/برقم ٕٗٗ. ٙ
ٕٔ صحٌح مسلم مع النووي  ٖٖٗ /ٔٙبرقم ٕٔ٘٘ .
ٕٕ صحٌح البخاري مع الفتح ٓٔ  ٗ٘7 /برقم . ٙٓٔٙ
ٔٙ

 فقد جاء فً صحٌح مسلم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال:"إٌيٍانشجششجشجالٌسقطوسقهاوإَهايثمانًسهىفحذثىًَ
يا هً؟ فىقع انُاس فً شجش انثىادي ,قال عثذ هللا  :ووقع فً
َفسًأَهاانُخهحفاسرحٍٍد,ثىقانىا :حذثُاياهًٌاسسىلهللا؟
قال  :فقال  :هً انُخهح  ,قال  :فزكشخ رنك نعًش ,قال  :ألٌ
ذكىٌقهدهًانُخهحأحةإنًيٍكزاوكزا"ٖٕ .

ٖٕ صحٌح مسلم مع شرح النووي  ٔ٘9/ٔ7برقم ٔٔ.ٕ1
ٔ7

المبحث الثالث  :التفكٌر اإلبداعً والمبادرة
المطلب األول  :المفهوم اللغوي واالصطالحً لإلبداع
المطلب الثانً  :المفهوم اللغوي واالصطالحً للمبادرة
المطلب الثالث  :مكونات التفكٌر اإلبداعً ومعوقاته

ٔ1

المطلب األول  :المفهوم اللغوي واالصطالحً لإلبداع
أوالً  :المفهوم اللغوي لإلبداع :
اإلبداع فً اللغة العربٌة مصدر للفعل الرباعً أبدعٌ ,قال أبدع
الشًء ٌبدعه إبداعا ً بمعنى اخترعه وأحدثه على غٌر مثال سابق,
كما ٌقال أٌضا ً بدعه  -بدون الهمزة ٌ -بدعه بدعا ً بمعنى أنشؤه وبدأه,
والبدع هو الشًء ٌكون أوالًٕٗ ,ومنه قوله تعالى  " :قل ما كنت
ِ
ٕ٘
بدعا ً من الرسل " أي ما كنت أول من أرسل بالوحً من عند هللا
تعالى ,بل أرسل هللا تعالى رسالً قبلً مبشرٌن ومنذرٌن فؤنا على
هداهم.ٕٙ
ومنه أٌضا ً البدٌع من أسماء هللا تعالى ألنه مبدع األشٌاء ومحدثها
وألنه األول لٌس قبله شًء ,قال تعالى  " :بدٌع السماوات واألرض
وإذا قضى أمراً فإنما ٌقول له كن فٌكون " ٕ7أي منشئها ومخترعها
على غٌر مثال سابق. ٕ1
ثانٌا ً  :المفهوم االصطالحً لإلبداع
ال ٌبعد المعنى االصطالحً لإلبداع عن المعنى اللغوي الذي هو
إٌجاد الشًء على غٌر مثال سابق ,سوى أن اإلبداع بمعناه
االصطالحً ٌدل أٌضا ً على اكتشاف الشًء وإظهار حقٌقته بشكل
لم ٌسبق إلٌه صاحبه .
وقد عرفه بعض الباحثٌن المعاصرٌن ٕ9عدة تعرٌفات منها :
 أنه التمتع بالقدرة على إٌجاد حلول أخرى غٌر تلك المفروضة أوالموجودة حالٌا ً .
ٕٗ ابن منظور  ,لسان العرب  " ٙ/1بدع "  ,المقري  ,المصباح المنٌر ٘ٔ  " :أبدع " .
ٕ٘ سورة األحقاف آٌة . 9
 ٕٙالقرطبً  ,الجامع ألحكام القرآن . ٖٔٗ /ٔٙ
 ٕ7سورة البقرة آٌة . ٔٔ7
 ٕ1القرطبً  ,الجامع ألحكام القرآن ٕ. 7ٓ/
 ٕ9جروان ,فتحً عبد الرحمن  ,اإلبداع مفهومه معاٌٌره  ..ص ٕٓ  ,هٌجان ,عبد الرحمن ,المدخل اإلبداعً
لحل المشكالت ص ٕٔ.
ٔ9

 أنه إنتاج شًء جدٌد أو صٌاغة عناصر موجودة فً أحدالمجاالت.
والتعبٌر فً بعض التعارٌف بـ "التمتع بالقدرة على إٌجاد الحلول
ٌ "...دل على أن بٌن اإلبداع والذكاء والموهبة عالقة قوٌة ,وذلك
أن الذكاء والموهبة ٌولدان اإلبداع لدى اإلنسان ,كما أن تراكم
الخبرة وتكرار الوقوع فً المواقف الحرجة ٌنمٌان لدٌه ملكة التفكٌر
اإلبداعً ,وبهذا ٌكون التفكٌر اإلبداعً جبلٌا ً من جهة مكتسبا ً من
جهة أخرى .

ٕٓ

المطلب الثانً  :المفهوم اللغوي واالصطالحً للمبادرة
من المصطلحات المقاربة لمعنى اإلبداع مصطلح المبادرة  ,وإذا
كان للتفكٌر اإلبداعً دور مهم فً تحقٌق السالم فإن للمبادرة
اإلٌجابٌة المنضبطة دوراً ال ٌقل أهمٌة عنه ,وذلك ٌقتضً أن نقف
على معنى المبادرة فً اللغة العربٌة وفً االصطالح الستجالء
دورها اإلٌجابً وإبراز أهمٌتها .
أوالً  :المفهوم اللغوي للمبادرة
جاء فً لسان العرب  :بدرت إلى الشًء أبدر بدوراً أسرعت,
وكذلك بادرت إلٌه ,وتبادر القوم أسرعوا ,وبادر بالشًء مبادرة
وبداراً ,وابتدره وبدر إلٌه غٌره ٌبدره عاجله ,ومنه قول ابن أبً
الملثم :
مقاتلَها فٌسقٌها ُّ
الزإاما

شرائعها فٌرمً
فٌب ُدرُ ها
َ

أراد بقوله ٌبدرها شرائعها أنه ٌبادرها إلى شرائعها .
والبادرة البدٌهة  ,والبادرة من الكالم التً تسبق من اإلنسان فً
الغضب ,ومنه قول النابغة :
وال خٌر فً حلم إذا لم ٌكن له بوادر تحمً صفوه أن ٌكدرا

ٖٓ

ثانٌا ً  :المفهوم االصطالحً للمبادرة
من تؤمل ما قٌل فً تعرٌف هذه المادة فً اللغة علم أنها تفٌد عدة
معان ,أكثرها صلة بالمبادرة التً نحن بصدد الكالم عنها :
ٍ
المسارعة ,المعاجلة ,البدٌهة .
لذلك لزم النظر إلى هذه المعانً عند تعرٌف المبادرة فً
االصطالح ألنها ال تخرج عنها بعٌداً .
والمتتبع لنصوص الشرع ٌجد فٌها بعض هذه المعانً ,ومن ذلك :
ٖٓ ابن منظور  ,لسان العرب ٗ " ٗ1 /بدر " .
ٕٔ

ٔ -قوله تعالى فً شؤن أموال الٌتامى  " :وال تؤكلوها إسرافا ً وبداراً
أن ٌكبروا "ٖٔ أي مبادرة قبل بلوغهمٕٖ .
ٕ -قوله صلى هللا علٌه وسلم  " :بادروا باألعمال ستا ً ...
الحدٌث"ٖٖ.
ٖ -قوله صلى هللا علٌه وسلم  " :بادروا باألعمال فتنا ً كقطع اللٌل
المظلم " ٖٗ .
ٗ -قوله صلى هللا علٌه وسلم " :ال تبادروا اإلمام ,إذا كبر
فكبروا"ٖ٘.
٘ -قوله صلى هللا علٌه وسلم  " :ال تبادرونً بركوع وال
بسجود".ٖٙ
 -ٙقوله صلى هللا علٌه وسلم  " :وبادروا باألعمال الصالحة قبل أن
تشتغلوا".ٖ7
 -7ما جاء فً قصة قتل أبً جهل  " :فابتدراه بسٌفٌهما فضرباه
حتى قتاله ". ٖ1
 -1قوله صلى هللا علٌه وسلم لمن قال ( :سمع هللا لمن حمده) " :
رأٌت بضعة وثالثٌن ملكا ً ٌبتدرونها أٌهم ٌكتبها أول". ٖ9
وعلى هذا تكون المبادرة بمعناها االصطالحً ذات مدلولٌن :
أحدهما  :المسارعة إلى األمر واالستعجال فٌه والمسابقة إلٌه أي إلى فعله
كما فً األحادٌث المذكورة .
ثانٌهما  :ما ٌقدمه الفرد من الرأي أو ٌتخذه من القرارات البناءة بناء على
تفكٌره الخاص وبدٌهته ,وانطالقا ً من اهتمامه وطموحهٓٗ.
ٖٔ سورة النساء آٌة . ٙ
ٕٖ مختصر تفسٌر ابن كثٌر ٔ. ٖ٘1/
ٖٖ صحٌح مسلم مع النووي . ٕ99/ٔ1
ٖٗ صحٌح مسلم مع النووي ٕ ٗ9ٖ/برقم . ٔٔ1
ٖ٘ صحٌح مسلم مع النووي ٗ ٖ77/برقم ٘ٔٗ .
 ٖٙسنن أبً داود ٔ ٗٔٔ/برقم . ٙٔ9
 ٖ7سنن ابن ماجه ٔ ٗٗ7/برقم ٔ. ٔٓ1
 ٖ1صحٌح البخاري مع الفتح  ٕ1ٗ/ٙبرقم ٖٔٗٔ .
 ٖ9صحٌح البخاري مع الفتح ٕ ٖٖٕ/برقم . 799
ٓٗ محمدن ,محمد عبد هللا ,تطبٌقات الشرطة المجتمعٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ص.ٕ1
ٕٕ

المطلب الثالث  :مكونات التفكٌر اإلبداعً ومعوقاته
للتفكٌر اإلبداعً أركان أساسٌة ولكل واحد من تلك األركان تؤثٌر فً
العملٌة اإلبداعٌة ,كما أن له صفات تنمٌه وتساعد على تكوٌنه ,مع أن
هناك معوقات قد تعترض عملٌة التفكٌر اإلبداعً ,ونشٌر هنا  -بإٌجاز -
إلى أهم أركانه ومكوناته ومعوقاته .
أوالً :األركان األساسٌة لإلبداع :
ٔ -المناخ الذي ٌتم فٌه اإلبداع ,وذلك أن للمجتمع الذي ٌتم فٌه اإلبداع
تؤثٌراً كبٌراً على العملٌة اإلبداعٌة ,من حٌث تقبله لقٌمتها وأهمٌتها
فال ٌمكن أن ٌوصف الفرد بوصف اإلبداع إال إذا تجاوز تؤثٌره على
المجتمع حدود المعاٌٌر العادٌة لدٌه إلى المعاٌٌر العلمٌة
الموضوعٌة.
ٕ -الشخص المبدع وهو الشخص الذي ٌتمتع بؤوصاف تإهله لإلبداع,
منها ما هو شخصً وما هو معرفً ,ومنها الدوافع واالهتمام
والتطوٌر.
ٖ -العملٌة اإلبداعٌة كمعالجة المعلومات التً تشكل عملٌة اإلبداع,
ومحاولة حل المشكالت وأنماط التفكٌر المختلفة التً ٌتوصل من
خاللها إلى الحلول.
ٗ -النتٌجة التً ٌتم التوصل إلٌها ,ذلك أن العملٌة اإلبداعٌة تإدي فً
النهاٌة إلى نتٌجة ملموسة ,فالشاعر ٌنتج بتفكٌره اإلبداعً القصٌدة
مثالً ,والفنان ٌنتج اللوحة الفنٌةٔٗ .
ثانٌاً :أهم الصفات الالزمة لتكوٌن األفكار :
ٔ -توفر صفة الحذاقة الفكرٌة التً تتضمن قدرة الشخص على الربط
بٌن األفكار والمفاهٌم والرموز والكلمات واألرقام وذلك من أجل
الخروج بمفاهٌم أو دالالت جدٌدة .
ٕ -توفر صفة المرونة بحٌث ٌكون الشخص قادراً على التكٌف السرٌع
مع التطورات والمواقف الجدٌدة .
ٔٗ جروان ,فتحً عبد الرحمن ,اإلبداع مفهومه ,معاٌٌره ص ٕ٘. ٖ٘-
ٖٕ

ٖ -توفر صفة األصالة بؤن ال ٌكرر الشخص أفكار المحٌطٌن به بل
ٌخرج عن المؤلوف وٌؤتً بؤفكار جدٌدة وجٌدة من صنعهٕٗ .
ثالثا ً  :أهم معوقات تكوٌن األفكار اإلبداعٌة :
ٔ -صعوبة تحدٌد المشكلة ,ذلك أن المشكالت التً ٌواجهها اإلنسان
قد ال تكون واضحة بشكل كافٍ لكثرة ما ٌحٌط بها وما ٌكتنفها
من المالبسات ,كما أن النظرة الضٌقة إلٌها واالفتراض المسبق
نحوهاٌ ,جعل الحلول قاصرة ال تعالج جمٌع جوانبها .
ٕ -االستعجال فً الوصول إلى حل المشكلة" ,ذلك أن حكمنا على
األشٌاء بالطرٌقة التً ندركها بها فً المرة األولى ورغبتنا فً
التوصل إلى حلول للمشكالت التً تواجهنا بصورة سرٌعة ,من
المحتمل أن تعٌقنا عن الوصول إلى الحلول اإلبداعٌة لتلك
المشكالت"ٖٗ .
ٖ -الخوف من الفشل ,وهذا العائق ٌعتبر من أهم العوائق التً
تواجه اإلنسان فً حٌاته ,مع أن الخطؤ فً سبٌل التعلم شًء
طبٌعً.
ٗ -غٌاب الدوافع لحل المشكالت ,سواء كانت دوافع معنوٌة
كاإلثارة العقلٌة والتحدي المرتبطٌن بحل المشكالت ,أو كانت
دوافع مادٌة متصلة بالرغبات الشخصٌة وبالفرص المحققة
للذات.
٘ -التمسك بالمؤلوف وعدم القدرة على الخروج عنه ظنا ً منا أن كل
األحداث والمشكالت متشابهة وأن ما ٌنطبق من حلول على
المشكالت السابقة من الممكن أن ٌنطبق على المشكالت
الحالٌة...
 -ٙعدم توفر البٌئة المالئمة لإلبداع ,كانعدام المناخ الهادئ الذي
ٌمكن الفرد من التفكٌر بصورة إبداعٌةٗٗ .

ٕٗ هٌجان ,عبد الرحمن  ,المدخل اإلبداعً لحل المشكالت ص ٕٔٗ وما بعدها .
ٖٗ المرجع السابق ص. ٗٔٙ
ٗٗ المرجع السابق .
ٕٗ

المبحث الرابع  :نماذج من المبادرات المسهمة فً تحقٌق
السالم فً اإلسالم
المطلب األول  :نماذج من المبادرة فً القرآن
المطلب الثانً  :نماذج من المبادرة فً السٌرة

ٕ٘

المطلب األول  :نماذج من المبادرة فً القرآن
ٌستطٌع المتتبع لقصص القرآن الكرٌم ووقائع السٌرة النبوٌة أن
ٌستنتج منها أمثلة من المبادرة المنبثقة من التفكٌر اإلبداعً المحقق
للسالم فً وقته ال تكاد تحصى ,ونذكر هنا نماذج من التطبٌقات
الواردة فً القرآن ثم نتبعها فً المطلب الالحق بنماذج من السٌرة
النبوٌة .
فمن المبادرات اإلبداعٌة المذكورة فً القرآن على سبٌل المثال :
ٔ -مبادرة الهدهد إلى نبً هللا سلٌمان علٌه السالم المشار إلٌها فً
قوله تعالى َ " :و َت َف َّقدَ َّ
ان م َِن
الطٌ َْر َف َقا َل َما ل ًَِ َال أَ َرى ْاله ُْد ُه َد أَ ْم َك َ
ْ
ُ
ان
ْال َغائ ِِب َ
ٌن (ٕٓ) َأل َع ِّذ َب َّن ُه َع َذابًا َشدٌِ ًدا أَ ْو َألَ ْذ َب َح َّن ُه أَ ْو لَ ٌَؤ ِت ٌَ ِّنً ِبس ُْل َط ٍ
ٌن (ٕٔ) َف َم َك َ
ث َغٌ َْر َبعٌِ ٍد َف َقا َل أَ َح ُ
ك
طت ِب َما لَ ْم ُتح ِْط ِب ِه َو ِج ْئ ُت َ
م ُِب ٍ
ٌِن (ٕٕ)"٘ٗ .
ِمنْ َس َبإٍ ِب َن َبإٍ ٌَق ٍ
قال ابن القٌم  -بعد أن ذكر توعد سلٌمان علٌه سالم للهدهد بالعقاب-
( فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن ٌنذره سلٌمان بالعقوبة ,وخاطبه
خطابا ً هٌجه به على اإلصغاء إلٌه والقبول منه ,فقال " أحطت بما لم
تحط به" وفً ضمن هذا أننً أتٌتك بؤمر قد عرفته حق المعرفة
بحٌث أحطت به وهو خبر عظٌم له شؤن ,فلذلك قال " وجئتك من
سبإ بنبإ ٌقٌن" والنبؤ هو الخبر الذي له شؤن والنفوس متطلعة إلى
معرفته ,ثم وصفه بؤنه نبؤ ٌقٌن ال شك فٌه وال رٌب ,فهذه مقدمة بٌن
ٌدي إخباره لنبً هللا بذلك النبؤ استفرغت قلب المخ َبر لتلقً الخبر
وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته ,وهذا نوع من براعة
االستهالل وخطاب التهٌٌج  ...إلى أن قال  :وهذا الخطاب إنما جرأه
علٌه العلم ,وإال فالهدهد مع ضعفه ال ٌتمكن من خطابه لسلٌمان مع
قوته بمثل هذا الخطاب لوال سلطان العلم ). ٗٙ
فمن الفوائد المستنبطة من هذه القصة :

٘ٗ سورة النمل .
 ٗٙالضوء المنٌر على التفسٌر ٗ. ٗٗ9 /
ٕٙ

أ -أهمٌة اهتمام األفراد بالتفكٌر اإلبداعً والمبادرة بما ٌحقق
المصلحة العامة والسالمة .
ب -أن صاحب المبادرة قد ٌكون أقل علما ً ومكانة من المبا َدر إلٌه
وأن ذلك ال ٌنبغً أن ٌكون ذرٌعة لترك المبادرة .
ت -أنه ٌنبغً للقائد أو العالم اإلصغاء إلى مبادرات األفراد
والتواضع لهم حتى تتم االستفادة المحققة للسالم .
وقد حكى ابن القٌم فً هذا السٌاق أن بعض أهل العلم سئل عن
مسؤلة فقال ال أعلمها ,فقال أحد تالمذته  :أنا أعلم هذه المسؤلة,
فغضب األستاذ وهم به ,فقال له أٌها األستاذ لست أعلم من سلٌمان
ُ
ولست أنا أجهل من الهدهد
بن داود ولو بلغت فً العلم ما بلغت,
وقد قال لسلٌمان أحطت بما لم تحط به فلم ٌعتب علٌه ولم ٌعنفه. ٗ7
ٕ -ما جاء فً قصة موسى علٌه السالم من مبادرة الرجل إلعالمه
بخبر تمالإ المأل على قتله ,وذلك فً قوله تعالى َ " :و َجاء َر ُج ٌل
ك
ون ِب َ
ُوسى إِنَّ ْال َم َألَ ٌَؤْ َت ِم ُر َ
صى ْال َمدٌِ َن ِة ٌَسْ َعى َقا َل ٌَا م َ
مِّنْ أَ ْق َ
وك َف ْ
ٌِن" , ٗ1حٌث وصل الرجل
ك م َِن ال َّناصِ ح َ
اخرُجْ إِ ِّنً لَ َ
لِ ٌَ ْق ُتلُ َ
بفكره إلى مبادرة إبداعٌة أسهمت فً سالمة نبً هللا من عدوه,
قال ابن كثٌر ( :وصفه بالرجولٌة ألنه خالف الطرٌق فسلك
طرٌقا ً أقرب من طرٌق الذٌن بعثوا وراءه ,فسبق إلى موسى),ٗ9
وهذا الرجل قٌل أنه مإمن آل فرعون وقٌل غٌر ذلك ٓ٘ .

 ٗ7المرجع السابق ٗ. ٗ٘ٔ/
 ٗ1القصص آٌة ٕٓ .
 ٗ9مختصر ابن كثٌر ٖ. 1/
ٓ٘ القرطبً ,الجامع ألحكام القرآن ٖٔ. ٔ9ٓ/
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المطلب الثانً  :نماذج من المبادرة فً السٌرة
المتتبع لسٌرة الصحابة مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌجد
اهتمامهم الفائق بالتفكٌر وبذل الجهد من أجل إنجاح مشروع
اإلسالم الذي آمنوا به وانسجموا من أجل تحقٌقه ومع أن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم مسدد بالوحً وهو اإلمام القائد فلم
ٌكونوا ٌكِلون إلٌه مسإولٌة التخطٌط للحرب وإدارة الشإون
الدنٌوٌة ,بل إنهم كانوا ٌفكرون وٌبادرون بالرأي الذي أوصلهم
إلٌه فكرهم ,ومن تلك المبادرات على سبٌل المثال :
ٔ -مبادرة الحباب بن المنذر ٌوم بدر وطلبه من الرسول  -صلى
هللا علٌه وسلم  -النزول عند أدنى المٌاه من العدو وهدم المٌاه
التً تلً العدو ,وقد صحب هذه المبادرة تصرٌح بااللتزام
واالنقٌاد للنظام حٌث سؤل الحباب رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم عن منزله األول هل هو وحً من هللا وذلك لٌقف عنده
وٌلتزم به وال ٌتجاوزه أو هو رأي ومكٌدة فٌكون قابال للتدخل
بالمبادرة  ,فذكر له رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -أنه
لٌس وحًٌا وإنما هو رأي رآهٔ٘ .
ٕ -مبادرة عبد هللا بن أنٌس رضً هللا عنه حٌث صلى وهو على
حاله ٌمشً حتى ال ٌكتشفه العدو ,وذلك أن رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم لما بلغه أن خالد بن سفٌان الهذلً ٌحشد
الجموع لحرب المسلمٌن أرسل إلٌه عبد هللا بن أنٌس لٌقتله
فدخل ابن أنٌس فً صف العدو وهو ٌكتم إسالمه وجاء وقت
صالة العصر فصلى على الحال التً هو بها باإلٌماء
والنٌةٕ٘.
ٖ -مبادرة حذٌفة بن الٌمان  -رضً هللا عنه  -لٌلة األحزاب
وسإاله لجاره من أنت ؟ وذلك عندما دخل فً جٌش العدو
لٌؤتً بخبرهم إلى الرسول  -صلى هللا علٌه وسلم  -فسمع
قائدهم ٌقول كل واحد منكم ٌؤخذ بٌد صاحبه وٌتعرف علٌه
ٔ٘ تهذٌب سٌرة ابن هشام ص٘ٔٔ .
ٕ٘ المباركفوري  ,صفً الرحمن  ,الرحٌق المختوم صٖٕٓ .
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حتى ال ٌدخل إلٌكم عدو ,فبادر حذٌفة وأخذ بٌد جاره وقال له
من أنتٖ٘ .
ٗ -مبادرة محمد بن مسلمة فً قصة قتله لكعب بن األشرف,
وذلك أنه كان من أشد الٌهود حن ًقا على اإلسالم والمسلمٌن,
وإٌذاء لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ,وتهدٌ ًدا ألمن الدولة,
لذلك أذن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لمحمد بن مسلمة فً
قتله باتخاذ أي مبادرة ٌراها ,فبادر بوضع خطة كانت نتٌجتها
القضاء على ابن األشرف وإراحة المسلمٌن من شرهٗ٘.
٘ -مبادرة سلمان الفارسً رضً هللا عنه بحفر الخندق فً
غزوة األحزاب ,حٌث حمله اهتمامه بنجاح المعركة وبسالمة
النبً صلى هللا علٌه وسلم وجٌشه أن فكر وبادر قائالً ٌا
رسول هللا إنا كنا إذا حوصرنا خندقنا علٌنا ,وهً مكٌدة
وحٌلة لم تكن العرب تعرفها من قبل٘٘ .
وكان الخندق من أهم أسباب نجاح تلك المعركة التارٌخٌة .

ٖ٘ ابن األثٌر ,أسد الغابة ٔ. ٖ9ٔ /
ٗ٘ انظر القصة بكاملها فً صحٌح البخاري مع الفتح  ٖ9ٔ /7الحدٌث رقم . ٖٗٓ7
٘٘ ابن األثٌر ,أسد الغابة فً معرفة الصحابة ٕ , ٖٖٔ/المشاط ,حسن بن محمد ,إنارة الدجى فً مغازي خٌر
الورى ص . ٖ٘7
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الخاتمة :
بعد جولة نظرٌة ووقفة تؤملٌة فً التفكٌر اإلبداعً وأثره فً تحقٌق السالم
من وجهة نظر اإلسالم ٌمكن تسجٌل ما ٌلً :
ٔ -أن هللا مٌز اإلنسان عن غٌره من المخلوقات بالعقل ,وجعله ٌمٌز به
بٌن النافع والضار ,وبٌن المفاسد والمصالح ,وبقدر ما ٌجتهد فً
إعماله بقدر ما ٌوصله إلٌه من النتائج المفٌدة له ,وفً مقدمتها
تحقٌق السالم له ولغٌره.
ٕ -أن القرآن الكرٌم أولى التفكٌر عناٌة كبٌرة حٌث جعله معٌاراً لإلفادة
من العبر واآلٌات وسببا ً للسالمة من اآلفات ,كما جعل إهماله
معٌاراً لإلعراض ودلٌالً على الضٌاع وعدم النجاة .
ٖ -أن المتتبع لسٌرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌجد أنه كان ٌشجع
أصحابه على إعمال الفكر للوصول إلى حقائق األمور وإلى اآلراء
السدٌدة بعقولهم وبقناعتهم ,كً ٌسهم كل منهم بما ٌسعه اإلسهام به
من األفكار البناءة المفٌدة وذلك من خالل أسئلته لهم تارة وطرح
العبارات المثٌرة لالنتباه تارة أخرى ...
ٗ -أن التفكٌر اإلبداعً بمثابة سفٌنة النجاة لألفراد والمجتمعات حٌث
دل عموم كثٌر من النصوص الشرعٌة والحكم المرعٌة على أن
التسرع فً األمور وعدم الترٌث والتفكٌر فٌها وفً عواقبها قبل
اإلقدام علٌها ٌجر إلى المعاطب ,بٌنما ٌإدي التروي والتدبر والتؤمل
والبحث عن الحلول وابتكار الوسائل غٌر المؤلوفة واختراع الحٌل
المتنوعة  ..إلى تحقٌق السالمة لألفراد والسالم واألمن للمجتمعات.
٘ -أن المبادرة الناشئة عن التفكٌر الجاد ال ٌقتصر أثرها على إنجاح
المشارٌع الخاصة وتحقٌق السالم ألصحابها فحسب ,بل إنه ٌتعدى
ذلك إلى تحقٌق السلم واألمن بٌن المجتمعات والدول واألقالٌم
والقارات.
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لذا فإن الورقة توصً بما ٌلً :
ٔ -إجراء المزٌد من الدراسات التؤصٌلٌة للمستجدات العصرٌة سواء
كانت مصطلحات أو وقائع أو ظواهر لم تعرف بؤسمائها من قبل,
لكً تستنبط أحكامها من النصوص القرآنٌة ومن التطبٌقات العملٌة
فً السنة والسٌرة النبوٌة .
ٕ -االهتمام بالتفكٌر العلمً وإشاعة ثقافته فً مجتمعاتنا العربٌة
واإلسالمٌة التً طغى الجانب المعرفً فٌها على الجانب الفكري
االستنتاجً العقلً ,بعد أن كان العكس هو الواقع فً القدٌم ,مما
أدى إلى تفشً التقلٌد وندرة التفكٌر واإلبداع والتجدٌد .
ٖ -تعمٌم منهج التفكٌر اإلبداعً على مختلف المإسسات المدنٌة
واألمنٌة وٌتؤكد ذلك فً حق التربوٌة واإلعالمٌة منها على وجه
الخصوص ,من أجل إحٌاء روح اإلبداع واالبتكار واالختراع,
واالستفادة من العقل العربً واإلسالمً فً هذا المجال .
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