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  :صخالمل
في ثالثة )الطالقة، واألصالة، والمرونة، والتفاصيل(  ،األساسية بمكوناتها ،اإلبداعيةمضامين للاستداللية  ةرؤييتناول البحث 

يتضح فيها  والتي األول؛ مع عبدة النجوم والكواكب، والثاني؛ مع أبيه وقومه، والثالث؛ مع الملك، لنبي هللا سيدنا إبراهيم  ؛مواقف
سيدنا محمد  ،بها مر هللا أالتي و  ،بالحكمة والموعظة الحسنةإلى هللا الدعوة في سياق  سيدنا إبراهيم لخليل هللا  ،اإلبداع الفكري 

 ِإنَّ َربََّك ُهَو  ْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ،َوَجادِ  ِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة ،)اْدُع ِإَلٰى َسِبيِل َربِ َك ِباْلِحْكمَ  :ىقوله تعالب ،االقتداء بهبا ،والمسلمين
 .(125)النحل:  ِباْلُمْهَتِديَن (.َوُهَو أَْعَلُم  ُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه ،أَْعلَ 

التي  ،يةولتحديد فئات العمليات اإلبداع ،في المواقف المختلفة ،لفهم العمليات اإلبداعية ؛بناء قائمة التحليلتم  ألجل ذلك
 المواقف الثالث.في مكونات اإلبداع وضوح التحليل  قد أظهرينطوي عليها الموقف، و 

تبين من خالل أبعاد  ا، وقديافع  وهو مازال فتى  ،حكمةمن  هللا بما وهبه  ،مع مختلف الفئات ،سيدنا إبراهيم  لقد تعامل
 في تلك المواقف.    لخليل إبراهيم ا التي يمتلكها يةاإلبداعالقدرات  مكونات ،االستدالل االستقرائية واالستنباطية للمواقف اإلبراهيمية

 .ن الكريمآالقر إبراهيم عليه السالم،  ، الحكمة، االستدالل، اإلبداع، المواقف، يةالرؤ الكلمات المفتاحية: 

  :مقدمةال
آله وعلى  ،بنا وقرة أعيننا محمد الخلق سيدنا وحبيشرف والصالة والسالم على أ ،فيه اا مبارك  طيب  ا كثير  ا مد  ح ،الحمد هلل 

 وصحبه ومن واالهم بإحسان إلى يوم الدين.
في كل المجاالت، جديدة الساليب لأل ،بناءالالتجديد و وهو قاطرة  ،أساس الحياة في كل عصر من العصور ،بداع والتغييراإلف

وجب مما يات وتسارعها، اإلبداعبتواتر يتميز الحالي، الذي  عصرفي ال و التربيةأألساليب المستخدمة في الدعوة وفى صدارتها ا
 ؛تميز في دعوته؛ الذى سيدنا إبراهيم  ؛خليل الرحمن ؛أبو األنبياءواإلبداع في الدعوة، وفى مقدمتهم  قدوةأهل الاستلهام القدوة من 

ا في األساليب التي استخدمها في  ،في شخصيته ا  عظيموكان باتباعها،  محمد سيدنا  فكان القدوة التي أمر هللا رسوله متفرد 
 لنا في رسول هللا و . إلى عبادة الواحد القهار ،تحرير العقول من عبادة المخلوقاتاجتهد ل ،ا  حقيقي ا  مبدعكان   إنه  ،دعوته

 .من مواقف حياتهفي كل موقف  اإلبداعحيث يتجسد  ؛سوة حسنةأ
أحسن، ل بالتي هي اوالجد ،والموعظة الحسنة ،الحكمةب الدعوة إنها ؟صفات هذه الدعوة ماف؛ بالدعوة نبيه  مر هللا أوقد  

ِإنَّ َربََّك  ،ْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َوَجادِ  ،ِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة )اْدُع ِإَلٰى َسِبيِل َربِ َك ِباْلِحْكمَ : قوله تعالىبي لهمر اإلاألكما تبين ذلك من 
 (125َوُهَو أَْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن  )النحل:  ،ُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه ُهَو أَْعلَ 

؟ اما قبلهو  به؟السياق التي جاءت ؛ و نظر بعمق في هذه اآليةية الوكيف ؟ةالموعظة الحسن وما ؟الحكمةوثمة تساؤل حول ماهية 
وكيف يكون  ؟االبتكاري بالدعوة أويمكن ربط التفكير اإلبداعي كيف و  ؟لى هللا إ ةدعو الو القدوة في أالنموذج  ماو  ؟ اوما بعده
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  إبداعية؟دعوية أساليب ومكوناتها وهل كانت أساليب خليل الرحمن  ا؟ا مبدع  داعي   عيُ الدا 
، الحكمةوماهية  ،همكوناتو  ،ياإلبداعالتفكير ؛ فإن األمر يتطلب التوضيح لماهية ية الكريمةفي سياق هذه اآلاإلمعان بل قو 

على المواقف المختلفة  وءلقاء الضإيتم  بحيث ،ت فيهأتالكريمة في السياق التي ية درس اآلت ؛ومن ثماإلبداعي،  لتفكير اتها بعالقو 
 . اإلبداعبالحكمة و  وربطها 

 :مشكلة البحث
 تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:

 بعض مواقف الحكمة للخليل إبراهيم عليه السالم؟ فيللمضامين اإلبداعية  االستداللية يةما الرؤ 
 ويتفرع هذا السؤال الرئيس إلى األسئلة الفرعية التالية:

في حياة خليل  ،من خالل تحليل ثالثة مواقف إبداعية ،هايمكن استقراء التي ،ما العالقة بين الحكمة والتفكير اإلبداعي .1
 تشمل موقفه مع عبدة النجوم والكواكب، ومع أبيه وقومه، ومع الملك؟، سيدنا إبراهيم ،الرحمن 

 ،التي يمكن استنباطها من المواقف الثالثة ،ما مكونات اإلبداع األساسية )الطالقة، واألصالة، والمرونة، والتفاصيل( .2
 مع أبيه وقومه، والثالث؛ مع الملك؟األول؛ مع عبدة النجوم والكواكب، والثاني؛  لنبي هللا سيدنا إبراهيم 

بعض  في ،للتضمينات اإلبداعية ،االستداللية الرؤيةفي ضوء  ،يمكن تقديمها التي ،ما التوصيات السيكولوجية التربوية .3
 للخليل إبراهيم عليه السالم؟ ،مواقف الحكمة

 :البحثأهداف  
 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

،  سيدنا إبراهيم  ،من خالل ثالثة مواقف إبداعية في حياة خليل الرحمن ،بين الحكمة والتفكير اإلبداعي ،استقراء العالقة .1
 .موقفه مع عبدة النجوم والكواكب، ومع أبيه وقومه، ومع الملك :وتشمل

في المواقف الثالثة لنبي هللا سيدنا  ،)الطالقة، واألصالة، والمرونة، والتفاصيل( :لمكونات اإلبداع األساسية ،يتحليلاستنباط  .2
 األول؛ مع عبدة النجوم والكواكب، والثاني؛ مع أبيه وقومه، والثالث؛ مع الملك. إبراهيم 

بعض مواقف الحكمة  في ،االستداللية للتضمينات اإلبداعية ، في ضوء الرؤيةاستخالص توصيات سيكولوجية تربوية .3
 للخليل إبراهيم عليه السالم.

 :البحثأهمية 
 مساهمته فيما يلي: تكمن أهمية البحث من خالل

من خالل  ،بين التفكير اإلبداعي والحكمة والموعظة الحسنة ،بالعالقات االستداللية ،إفادة الباحثين في المجال السيكولوجي .1
 .في حياة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم  ،لمضامين بعض المواقف الحياتية ،عمليتي االستقراء واالستنباط الوصفي

مكونات اإلبداع األساسية )الطالقة، واألصالة، والمرونة، بسبل تعزيز  ،من المعلمين وأولياء األمور وغيرهم ،إفادة المهتمين .2
 .لتفعيل مضامينها اإلبداعية في المجتمع سيدنا إبراهيم ل ،تربوية حكيمةمواقف من خالل ،والتفاصيل( 

في مواقف  ،من خالل سلوكيات الداعية المبدع القدوة، مما يدعوا للتفكر ،بين اإلبداع والحكمة في الدعوة ،لوظيفيالربط ا .3
 وتحليلها من قبل الباحثين وطالب العلم. ،أخرى لألنبياء

يتسق مع التوجهات التربوية الحديثة للنهوض بالمجتمع،  ،في سياق إبداعي ،إبراز المضامين التربوية للقصص القرآني .4
 العلمي في النصوص القرآنية وأوجه الحكمة المستفادة منها. تأمل والتدبرالويعزز 

وتوجيهه لخدمة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لربط العلم بالدين والحياة، في إطار يعزز فتح آفاق البحث السيكولوجي  .5
    ي المجتمع المسلم.اإلبداع الفكري ف
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 :البحث منهج
الذى يتم فيه  -، فاالستدالل يجمع بين االستنباطألنه يناسب أهداف الدراسة؛ االستداللي المنهج الوصفي التحليلي  اتباعتم 

على أساس المنطق والتأمل الذهني، فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى  ،وبين األشياء وعللها -الربط بين المقدمات والنتائج
 الذي يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى الكليات.  -عكس االستنباط-الجزئيات؛ وبين االستقراء 

)الطالقة، اإلبداع األساسية مكونات في ضوء الثالثة ،  لخليل إبراهيم لمواقف  تحليال ، قدم الباحث البحث  وفي هذه 
تمخضت التي  وإبراز النتائج ،اوتحليل خصائصه ،معرفة مضمونهامنها، بغية  مكون كل  وتناول ،واألصالة، والمرونة، والتفاصيل(

  .عنها عملية التحليل
 :البحثحدود 

 على ما يلي:للبحث حدود الموضوعية الاقتصرت 
مع عبدة  موقفه  :وهى وردت في القرآن الكريم، وتتضمن حكمته  ، التي تحليل ثالث من قصص الخليل إبراهيم  .1

 النجوم والكواكب، ومع أبيه وقومه، ومع الملك.
أبرز مهارات التفكير تمثل  والتيمحكات مكونات اإلبداع األساسية وهى: الطالقة، واألصالة، والمرونة، والتفاصيل،  .2

 اإلبداعي.

  :البحث مصطلحات
   Creative Thinking   داعيبالتفكير اإل .1

خلق السموات فاهلل عز وجل هو البديع الذي  ،على غير مثال سابق هو صنعأابتداء الشيء  ؛لغة بداعاإليقصد ب   
َماَواتِ  َبِديعُ )فقال تعالى . (6:1956:نظور) ابن م ،على غير مثال سابقها وأنشأ ،واألرض من عدم  َوِإَذا ، َواأْلَْرضِ  السَّ

فاالبتكار  "؛االبتكار" و "اإلبداع"بين مصطلحي  لوتداختقارب (. وثمة 11٧البقرة: ) (َفَيُكونُ  ُكن َلهُ  َيُقولُ  َفِإنََّما َأْمر ا َقَضىٰ 
ا ذكر ا أوَل ما ولدت. أى . و ابتكرت المرأُة : ُبُكور؛ من البتكرااشتقت من كلمة   أخذ أي؛ و ابتكر الفاكهَة َونحَوهاولدت ولد 

هو الذي  ،أو المبتكرالمبدع  من ثم؛ فالشخصو . )المعجم الوسيط( ابتدعه غير مسبوق إليه أيالشيَء:  . و ابتكرباكورتها
، لكون من الموارداستغالل ما وضعه هللا في هذا اله المقدرة على و  ،يسبق غيره في استغالل األفكار التي وهبه هللا إياها

 بناء أشياء جديدة لم تكن موجودة.في أو يستخدمها  ،و يعيد تركيبهاأ ،ث يدمج بعضهايحب
 تإلجاباا وعتن هىو دةيرف بخاصية فيه جإلنتاا زيتمي ،وحمفت قنس في رتفكي" بأنه ي اإلبداعتفكير عرف جيلفورد الوقد 
، كما عرف بأنه أسلوب فني للنظر لألمور مرتين، (Guilford, 1959, 127المعلومات المعطاة" ) هاددتح ال التي ،المنتجة

طالقة التفكير، واألصالة، والحساسية تشمل  متعددة ،  سماتله  ،التفكير اإلبداعيوأن  ،(Guilford, 1986)وبحثها بعمق 
 تصنيفها تحت مظلة التفكير الناقدللمشكالت، وإعادة تعريف المشكلة وإيضاحها بالتفصيالت، وهي قدرات يمكن 

(Guilford, 1959).    
والفجوات  والتنافر  الضعف،والوعي بها وبمواطن  للمشكالت،عملية تحسس  :بأنه ،أو االبتكار اإلبداع تورنس عرفو 

والنقص فيها ، وصياغة فرضيات جديدة ، والتوصل إلى ارتباطات جديدة باستخدام المعلومات المتوافرة، والبحث عن حلول 
 . (Torrance, 1966:p6) النتائج ىلإ لوالوصو  ،لزومو إعادة فحصها عند ال ،وتعديل الفرضيات

تعكس  التي ،محصلة مكونات المواقف الثالثة للخليل إبراهيم  ،اإلبداع إجرائيا في البحث الحالي بأنه فيتعر يمكن و 
المشكلة بطريقة غير  ىلإوالنظر : الطالقة، والمرونة، واألصالة، والتفاصيل، أهمهامن  والتي ،سمات حكمة دعوته 

 والتعامل معها من هذا المنطلق. ،عادية
" القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو المشكالت أو  هي (Fluency) الطالقة -أ
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عملية تذكر واستدعاء  ،وهي في جوهرها ،والسرعة والسهولة في توليدها معين،عند االستجابة لمثير  ،االستعماالت
 .(24٧، 2002 ،)جروان سبق تعلمها" ،لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم ،اختيارية

و ، وتوجيه أليست من نوع األفكار المتوقعة عادة ،توليد أفكار متنوعة قدرة علىال" هي: (Flexibility) لمرونةا -ب
قدرته على التحرر من األفكار  :أي .(85 ،2002)جروان او متطلبات الموقف" ،مع تغير المثير ،تحويل مسار التفكير

  .اإلبداعوهي تمثل الجانب النوعي في  ،نمطيةالال وإنتاج استجابات تتسم بالتنوع و ،النمطية
القدرة على توليد اكبر عدد من البدائل او األفكار او المشكالت او " :بانها( المرونة 53، 2009نوفل )  وعرف 

 ".او سؤال محدد في وحدة زمنية محددة  راالستجابة لمثياالستعماالت عند 
،  (54، 2009، )نوفل "وخالقة ،فريدة دة،يدج رفكاأ توليدأو  إبداء على القدرة" هي: Originality)) األصالة -ج

 في ضوء األفكار التي تبرز عند ،احصائيا  قليلة التكرار  ،نادرة ولمفحوص على توليد أفكار جديدة، أقدرة ا ،بمعنى
كما أوضح  .ياإلبداعوالتفكير  اإلبداعب اأكثر القدرات ارتباط    ،وتعتبر االصالة المثير،ترتبط بالموقف والتي  ،اآلخرين
 بها بحيث يوصف الشخص ؛تعني قدرة الفرد على إعطاء استجابات أصيلة وجديدة ،أن األصالة ،(2004) الهويدي

 غيره.بالمبدع إذا أتى بأفكار تختلف عما أتى به 
من  ،أو لوحة ،لفكرة أو حل مشكلة ،القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة"  هى :(Elaboration) التفاصيل -د

 .(86، 2002، )جروان شأنها أن تساعد على تطويرها وإغنائها"
 Wisdom الحكمة .2

تدل على المنع أو المنع  والتي صار حكيم ا وهي مأخوذة من )ح  ك  م (الحكمة لغة: من المصدر َحُكَم أي     
 (.1998 ،بن حميد وآخرون ) ،لالصطالح

ه يعلم ألن ،وهللا عز وجل هو الحكيم الحق ،" الحكمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلومفقالالغزالي  وعرفها   
 .(120 ،198٧ ،)الغزالي . أج ل األشياء بأجل العلوم

 . (449، 2003، الجوزية)  "فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي"الجوزية  ابن القيِ م عرفهاو    
رت بعلم القرآن"قال ابن القيِ م:  رت بالنُّـُبوَّة، وُفسِ  قال ابن  ،الِحْكَمة في كتاب هللا نوعان: مفردة، ومقترنة بالكتاب. فالمفردة ُفسِ 

مه ومؤخَّره، وحالله وحرامه، وأمثاله وكذلك قال قتادة . "عباس: هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه، وُمْحَكمه وُمَتَشابهه، ومقدَّ
 .(306، 2005 ،الحكمة هي الفقه في القرآن )القرطبي ،ومجاهد

حاك: هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن، والعلم وال    ِفْقه. وفي رواية أخرى عنه: هي اإلصابة في وقال الضَّ
رها بثمرتها ومقتضاها.  القول والفعل. وقال النَّخعي: هي معاني األشياء وفهمها. وقال الحسن: الورع في دين هللا. كأنَّه فسَّ

نَّة. كذلك قال الشافعي وغيره من األئمة. وقيل: هي القضاء نَّة  وأما الِحْكَمة المقرونة بالكتاب، فهي السُّ بالوحي، وتفسيرها بالسُّ
 .(22٧ ،1948 ،)الجوزية أعم وأشهر(

 ،ما يشهد العقل بصحته :وقيل هللا،الفهم عن  وقيل: (. 2006 ،الطبري (و فعل هو االتقان في قول أ :وقال الطبري   
ثم نقل عن اإلمام النووي قوله في  ،غير ذلك وقيل: بالصواب.سرعة الجواب  :وقيل والوسواس.نور يفرق به اإللهام  :وقيل

 ،وتحقيق الحق ،وتهذيب النفس ،مع نفاذ البصيرة ،أن الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة باهلل :منهاالحكمة أقوال كثيرة 
 .البكار(والحكيم من حاز ذلك ) ،لكف عن ضدهوا ،للعمل به

 َفَما ، َباِلَغة   ِحْكَمة  ) قوله تعالى لموعظة كما فيمنها: الها، و أوجه  فسير عدهذكر أهل التف ؛الحكمة في القرآن الكريمأما 
نُكمْ  َرُسوال   ِفيُكمْ  َأْرَسْلَنا َكَما) :قوله تعالىو أ،(5القمر: ) (النُُّذرُ  ُتْغنِ  يُكمْ  آَياِتَنا َعَلْيُكمْ  َيْتُلو مِ   َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوُيَعلِ ُمُكمُ  َوُيَزكِ 

 َفِإنََّما َيْشُكرْ  َوَمن ، لِلَِّ  اْشُكرْ  َأنِ  اْلِحْكَمةَ  ُلْقَمانَ  آَتْيَنا َوَلَقدْ )،قوله تعالىو أ،  (151 :) البقرة،(َتْعَلُمونَ  َتُكوُنوا َلمْ  مَّا َوُيَعلِ ُمُكم
ص: سورة ) ﴿َوآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاِب﴾ :قوله تعالىو  ،(12 :لقمان) (َحِميد   َغِني   ّللاََّ  َفِإنَّ  َكَفرَ  َوَمن ، ِلَنْفِسهِ  َيْشُكرُ 

 :) البقرة (اأْلَْلَبابِ  ُأوُلو ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  َوَما ، َكِثير ا َخْير ا ُأوِتيَ  َفَقدْ  اْلِحْكَمةَ  ُيْؤتَ  َوَمن،  َيَشاءُ  َمن اْلِحْكَمةَ  ُيْؤِتي) :قوله تعالىو  ،(20
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ِة َواْلَمْوِعَظِة َسِبيِل َربِ َك ِباْلِحْكمَ  إلىاْدُع ) :بقوله تعالى ،دون مخاشنة وتعنيف ،واللينالحكمة بمعنى التلطف ووردت  ،( 269
وقال ابن . (125 النحل:)َوُهَو أَْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن  ،ُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَ  ،ْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َوَجاِدْلهُ  ،اْلَحَسَنِة 

 أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ،هو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة، الدعوة بالحكمة  :جرير
  .(1981)الصابوني 

 ،مع نوع من التطابق بين معارف الحكيم ،أن الحكمة تتجاوز المعلومات الجزئية إلى المفاهيم الكلية إلى ،وأشار البكار
وهي تتضمن  ،هي سنة الرسول ،: الحكمةقول ابن القيم رحمه هللا وه ،الحكمة قوال فيحسن األأومن  .والمواقف العملية له

 :الحكمة بأنها -رحمه هللا تعالى  -ويعرف ابن القيم حكمة،فكل هذا يسمى  ،واألمر به ،والخبر عنه ،والعمل به ،العلم بالحق
ها الجهل والطيش دضداأو  ،ناةوأركانها العلم والحلم واأل،" فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي "
نا نرى أن ذلك أحد تجليات ؛ وإن كإن الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه -البكار كما ذكر -قيل ؛ومن ثم .العجلةو 

   هي التي تكشف عن حكمة الحكماء. ،المواقف الصحيحة المالئمةلكنهم لمحوا أن  ،الحكمة، وليس جزءا  منها
حسن و ، اإلصابة في التقدير، واإلحسان في التدبير :صفة من صفات هللا تعالى، ومعناها ،الحكمة ،وقال علماء التوحيد

 .(2009 ،)حبنكةاختيار االحتمال األفضل من الوجوه المختلفة 
ن تكون أمن الممكن  ،اذا اجتمعت مع  إ ،الثيةفهذه الث ،الذكاء، والمعرفة، واإلرادة :وهي ؛تتميز الحكمة بعدة مكوناتو 

ن معا  ت ،اإلرادة الصلبةبة، و المعرفة الواسعباللماح، و  الذكاءبف ،الحكمة ار كمال هذه العناصر يكون وعلى مقد الحكمة، تكو 
 .كمالها

عناصر مكملة  ىلإيحتاج  ألنه ،ا بمفردهيجعل الفرد حكيم   نه الإ الإ ،نسانمهم في حياة اإل، الذكاء كهبة من المولى و  
 ،ث تكون وظيفته الحفظ والنقلحي ،تجعل الفرد وعاء لمعلومات قد ال يستفيد منها ،ن المعرفة والحفظأكما  .والخبرةمن العلم 

 فضل.ر األواختيان يتمكن من الفحص والتمحيص أدون 
 و وجل. أل الفرد يتخذ القرارات بدون خوف التي تجع ،القويةرادة هو اإلف ،ما العنصر الثالثأ 

ن الحكيم من الممكن أكما  ،الكنه ال يعد حكيم   ،هو المتخصص في علم من العلوم :فالعالم ؛فرق بين العالم والحكيموثمة 
 .دمجهايتم يشكل مفهومات كثيرة متباينة  ،إن الحكمة نور داخلي. اال يعد عالم   نأ

 :البحثإجراءات 
 وتطبيقها، وذلك كما يلي: ه، أدواتفيما يلى توضيح إلجراءات البحث، ويشمل ذلك إعداد 

 :البحث اةأد .1
 ،ومتشابكةمتداخلة  يةعملية اإلبداعالإن مراحل كما  ،ومتناسق مع بعضه البعضتكامل مموقف  ،إن الموقف اإلبداعي     

 وقد تم تطوير ،اإلبداعية اتإال للتبسيط وتوضيح العملي ،هاعرضسيتم التجزئة التي  ومـا التقـسيم أو ،ومن الصعب تقسيمها
 ينطوي اإلبداعية التي ولتحديد فئات العمليات ؛ المواقف المختلفة في  ،اإلبداعيةلفهم العمليات  ؛تحليلقائمة ال استمارة 

 .عليها الموقف
بحيث تهدف إلى وضع ركيزة أساسية يتم على أساسها  ؛لتفريغ المحتوى  ؛بتصميم استمارة التحليل ،قامت الباحثة وقد      

إلى فئات يستدل منها على عناصر العمليات اإلبداعية  ،اإلبداعية وتصنيف السمات ،لكل موقف من المواقف ،التحليل
 الكامنة في الموقف.

لوصف المحتوى شكال   ؛تستخدم وفق إجراءات منظمة ،أداة علمية هادفة: بأنه االستمارةهذه يمكن تعريف و       
 ،دقيق؛ مما يجعل النتائج أكثر فاعلية في تفسير المحتوى علمي وتحديد عناصره ومكوناته بشكل موضوعي  ؛ومضمونا  

 وُيسهل على الفاحص تمييز مضامينه العلمية اإلبداعية بشكل واضح ودقيق.
وتهدف عملية تحليل المحتوى في  ،لتفريغ المحتوى من المواقف الثالثة ؛مارة بتصميم هذه االست ،وقد قامت الباحثة      
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 حسب تعريف كل منها وءفي ض والتفاصيل(صالة والمرونة واأل )الطالقةالي تحديد الجوانب اإلبداعية  ؛هذه الدراسة
 . ,Gelfoard, 1956)  (Gelfoard, 1986; Torrance ;1969نظريات 

 كما تحتوي على استشهادات  ،والعمليات التي تحتوى عليها ،هاوصفو  ،اإلبداعيةلمهارة تعريف ا االستمارة على وتحتوي  
  .وتعليق عليها ،والنتائج ،القرآن الكريممن 

  ها.وثباتاستمارة التحليل قياس صدق ل؛ المحددة اإلبداعية العمليات تحليل استمارة  (1)جدول ويوضح 
 :تطبيق أداة البحث  .2

مستوى الثبات بداللة نسبة االتفاق  وكان ا واحدا،أسبوعمقداره بفاصل زمنى بينهما  ،مرتين ،المواقف الثالثةتم تحليل 
وقد جْات اراء المحكمين مؤكدة  ،تدل على ارتفاع الثبات.  كما تم عرض النتائج على محكمين ،وهي درجة عالية  ،% 9٧

 لصدق التحليل بالنسبة لجميع المواقف.

 

 
 :البحث نتائج

 ؟ اإلبداع ين نستقي الحكمة .... وأمن 
ا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن )﴿ قال تعالى:  ِ َحِنيف  ( َشاِكر ا أِلَْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 120ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّة  َقاِنت ا لِلَّ

اِلِحينَ 121) ْنَيا َحَسَنة  َوِإنَُّه ِفي اآْلَِخَرِة َلِمَن الصَّ ا َوَما َكاَن ِمَن 122) ( َوَآَتْيَناُه ِفي الدُّ ( ُثمَّ َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيف 
ْبُت َعَلى الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه َوِإنَّ َربََّك َلَيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيمَ 123اْلُمْشِرِكيَن ) ( اْدُع ِإَلى 124ْخَتِلُفوَن )ا َكاُنوا ِفيِه يَ ( ِإنََّما ُجِعَل السَّ

 ﴾(125) ِدينَ َمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم ِباْلُمْهتَ َسِبيِل َربِ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم بِ 
 (125:النحل)

 ،دو كما قال ابن مسعو أ ،مام الذي ُيقتدى بهأي اإل... مة قانتا  أن إبراهيم كان أهو  ،يمةية الكر ت به اآلءجان بداية السياق التي إ
  للدعوة. ذجنها احتوت على تعريف ثم تكليف ثم نمو أريمة نجد يات الكوبالنظر والتمعن في هذه اآل(. )الصابوني معلم الناس الخير

كنموذج قائم  ،ودينه ،وسماته الشخصية وعلمه ،تعريف بسيدنا ابراهيم ،ةاآليات الكريمهذه وجل وضح لنا في بداية  فاهلل عز

 استمارة التحليل( 1جدول )

 تعريف المهارة

 تعريف المهارة المراد تحليلها

 وصف المهارة وسماتها 

 العمليات التي تحتوي عليها المهارة

 الموقف الثالث  الموقف الثاني  الموقف األول 

َذا َربِ ي  ،﴿ َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأٰى َكْوَكًبا   ،َقاَل هَٰ
( َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا 76َفَلمَّا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اْْلِفِليَن )

َذا َربِ ي  َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئن لَّْم َيْهِدِني َربِ ي ألَُكوَننَّ ِمَن  ،َقاَل هَٰ
الِ يَن ) َذا77اْلَقْوِم الضَّ ْمَس َباِزَغًة َقاَل هَٰ َربِ ي  ( َفَلمَّا َرَأى الشَّ

َذا َأْكَبُر  َفَلمَّا َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِ ي َبِريٌء مِ مَّا ُتْشِرُكوَن  ،هَٰ
 ( ﴾ االنعام78)

﴿ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما ال َيْسَمُع 
( َيا َأَبِت ِإنِ ي 42َوال ُيْبِصُر َوال ُيْغِني َعنَك َشْيًئا )

َن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني َأْهِدَك َقْد َجاَءِني مِ 
ْيَطاَن 43ِصَراًطا َسِويًّا ) ِإنَّ  ،( َيا َأَبِت ال َتْعُبِد الشَّ

ِن َعِصيًّا ) ْيَطاَن َكاَن ِللرَّْحمَٰ ( َيا َأَبِت ِإنِ ي 44الشَّ
ِن َفَتُكوَن  ْحمَٰ َك َعَذاٌب مِ َن الرَّ َأَخاُف َأن َيَمسَّ

ْيطَ   ( ﴾ مريم 45اِن َوِليًّا )ِللشَّ

﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِ ِه َأْن 
ُ اْلُمْلكَ  ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِ َي الَِّذي ُيْحِيي  ،آَتاُه َّللاَّ

َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ  ،َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت  ،َوُيِميتُ 
ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن َّللاََّ َيْأِتي ِبالشَّ 

ُ ال َيْهِدي اْلَقْوَم  ،اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر  َوَّللاَّ
 ( ﴾ البقرة.  258الظَّاِلِميَن )
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ولم يكن  ،اا مسلم  حنيف   ،وجل هلل عز ا  عابد ،لى الخيرإ ا  وقائد ،يقتدى به اوإمام ،مةأفإبراهيم  ،وجل بالطاعة والشكر واإلنابة هلل عز
 .لى صراط مستقيمإوهداه  ،وقد اختاره هللا واجتباه ،وجل ا هلل عزشاكر   المشركين،من 

باتباع  يوجه الرسول صلى هللا عليه وسلمحيث  ،سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ىلإ يأتي التكليف ،وبعد كل هذه التفاصيل  
عز من المولى دعوة صريحة ، اذا   ﴾َحِنيفا  َوَما َكاَن ِمَن الُمْشِرِكينَ ُثمَّ َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهيَم ﴿  قائال : ملة سيدنا ابراهيم 

 ،الحكمة والموعظة الحسنة ىلإانظر  ،يقول عز وجل فكأنه ،لدعوةانموذج  واألسلوب أ ىلإشار أثم  ،ملة إبراهيم بإتباع ،وجل
هنا يوضح  ، ﴾ِإَلى َسِبيِل َربِ َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ اْدُع  ﴿ عز وجل وذلك في قوله ،ة ابراهيم واتبعهافي حيا ،والجدال الحسن

عز لى هللا إهي الدعوة و  ،والطريقة للدعاة ،واألسلوب ،ويرسم المنهج ،وطرائقها ،ن وسائلهايويب ،األسس والقواعد للدعوة ،عز وجلهللا 
 .لى أي مخلوق إوليس  ،وجل
نموذج وهو  ،الذي وضعه هللا لنا في بداية هذه اآليات النموذج  ذا درسنافإ ،ةوالموعظة الحسنن تكون بالحكمة أوالدعوة يجب  

نها تشمل الحكمة والموعظة الحسنة أ نجدس ،في حياتهالتي قام بها في األساليب وتمعنا  ،والسالم فضل الصالةأإبراهيم عليه سيدنا 
 والجدال الحسن.

 .مة قانتاأ
 هللا مرأحيث  ،اا وقوي  ومبدع  ا وجميال   الجواب سريع   ؟من الرسل واالنبياء بإتباعههللا عليه وسلم  ىصل هللا رسولهالذي أمر  نمَ 

﴿ُثمَّ َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيف ا َوَما َكاَن ِمَن  :تعالىفي قوله  ،ة ابراهيممل نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بإتباع
 ين أولأحيث  ،ثاني أولى العزم من الرسل ،سيدنا إبراهيم عليه السالم ،وخليل الرحمن ،بو االنبياءأ هو. (123 :النحل)اْلُمْشِرِكيَن﴾ 
وقد وهبه هللا  ،ضل الصالة والسالمأفائه ورسله نبيأوسيدنا محمد عليه وعلى جميع  ىوعيس ىنوح وإبراهيم وموس وهم: ،العزم خمسة

ّللاَُّ  ﴿َواتََّخذَ ثم اتخذه هللا في كبره خليال  ،(5 :األنبياء)﴾ َآَتْيَنا ِإْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوُكنَّا ِبِه َعاِلِمينَ  ﴿َوَلَقدْ ا رشده صغير   ،عز وجل
    (.125 :النساء) ِإْبَراِهيَم َخِليال ﴾

ُ َفاتَِّبُعوا ِملََّة اوجوب  و ،طريقته ىوالسير عل ،ملته تباعاب ،مرنا موالنا عز وجلأكما  تباع ما كان عليه في قوله: ﴿ُقْل َصَدَق ّللاَّ
ِ َوُهَو  :خرى في قوله تعالىأوأكد مرة  .(95:آل عمران) ﴾ِإْبَراِهيَم َحِنيف ا َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشِرِكينَ  ﴿َوَمْن َأْحَسُن ِدين ا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَّ

 .(125ء:)النساُمْحِسن  َواتََّبَع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيف ا﴾ 
م عليه السالم في ولم يستقر سيدنا إبراهي ،باألدلة المادية والفعلية ،عز وجللى هللا إلى الدعوة إفي مسيرته  ،عز وجلدعمه هللا 

 ،في الناربحرقه منه نتقام وقرروا اال ،ستهزاءلى االإحيث تعرض  ،قومهدعا ثم  ،زرآبيه أب ابتداءدعوته  أنه بدأحيث  ،مكان واحد
في  ،النمرود ،لوهيةاأل يمدعالملك مع ثم تعرض بعد ذلك للمناظرة  ،نجاه من تلك النار لعلهم يعتبروا ويعترفوا ،عز وجلهللا ن أال إ

تم بناء البيت العتيق ألى مكة حيث إثم سافر  ،حيث ظهرت الحجج القوية والبرهان الواضح لسيدنا إبراهيم عليه السالم عقيمةمناظرة 
 .لى يوم الدينإعلى المسلمين  افرض  ناس بالحج ليكون وأذن في ال ،مع سيدنا إسماعيل

 .يافعا ىفتوهو مازال  ،هللا الرشد والحلم والحكمةوهبه حيث  ،تعامل مع مختلف الفئات ،ن سيدنا إبراهيم عليه السالمإ
، نجوم والكواكبال ةمع عبد ،الموقف األول ،ية في تلك المواقفاإلبداع مكوناتالتحليل نورد هنا كيف تم استخدام ال امن هذ 

 .)النمرود( والموقف الثالث مع الملك ،بيه وقومهأالموقف الثاني مع 
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 ( توضح التحليل لآليات الكريمة للمضامين االبداعية5-2الجداول)
 الدعوة الي هللا المواقف المختلفة لخليل هللا ابراهيم عليه السالم في في األصالة(: استمارة تحليل مكون 2جدول )

 األصالة

 (.54:2009جديدة، وفريدة، وخالقة )نوفل،تعرف األصالة بأنها القدرة على إبداء أو توليد أفكار األصالة : 
فتكون األفكار التي يولدها  ،أي أنه ال يكرر أفكار المحيطين به ،تفكير أصيل ذو ،بأن يكون الشخص المبدع ،وقد قامت هذه المهارة على أساس االفتراض 

 .جديدة بالنسبة له، وربما بالنسبة لإلطار الحضاري العام
 بتصور وتخيل السياق بطرق فريدة ومبتكرة وتتميز بالجدةالقيام وصفها وسماتها : 

 فريدة  بأفكار ، الخروج استعراض البدائل واالستعانة بالتخيل والبحث العلمي بين البدائل والتدقيق بترك ما ال يلزم  العمليات :

 الملكالموقف الثالث مع  الموقف الثاني مع أبيه الموقف األول مع عبدة النجوم والكواكب 

َذا  ،﴿ َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأٰى َكْوَكًبا  َقاَل هَٰ
( َفَلمَّا 76ِليَن )َفَلمَّا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآْلفِ  ،َربِ ي 

َذا َربِ ي َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل  َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئن لَّْم ، هَٰ
الِ يَن ) ( َفَلمَّا 77َيْهِدِني َربِ ي ألَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ

َذا َربِ ي  ْمَس َباِزَغًة َقاَل هَٰ َذا َأْكَبُر َرَأى الشَّ َفَلمَّا  ،هَٰ
( ﴾ 78َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِ ي َبِريٌء مِ مَّا ُتْشِرُكوَن )

 االنعام

ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما ال َيْسَمُع ﴿
( َيا َأَبِت ِإنِ ي 42َوال ُيْبِصُر َوال ُيْغِني َعنَك َشْيًئا )

َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني َأْهِدَك 
ْيَطا43ِصَراًطا َسِويًّا ) ِإنَّ  ،َن ( َيا َأَبِت ال َتْعُبِد الشَّ

ِن َعِصيًّا ) ْيَطاَن َكاَن ِللرَّْحمَٰ ( َيا َأَبِت ِإنِ ي 44الشَّ
ِن َفَتُكوَن  ْحمَٰ َك َعَذاٌب مِ َن الرَّ َأَخاُف َأن َيَمسَّ

ْيَطاِن َوِليًّا )  ( ﴾ مريم 45ِللشَّ

 ُ ﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِ ِه َأْن آَتاُه َّللاَّ
َقاَل َأَنا َك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِ َي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت اْلُملْ 

ْمِس ِمَن  ،ُأْحِيي َوُأِميُت  َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ َّللاََّ َيْأِتي ِبالشَّ
ُ ال  ،َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب  َوَّللاَّ

 ( ﴾ البقرة.  258ظَّاِلِميَن )َيْهِدي اْلَقْوَم ال

 التدرج في طرح األفكار وتقييم كل فكرة والتفرد في الطرح التعليق :
ويظهر ذلك واضحا في قوله للملك ) َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب ،ومن الصعب أن يفكر فيها الشخص العادي ،إيجاد أفكار غريبة وذات مستوى عال من الندرة  النتائج:

َذا َفاْسَأُلوهُ   ْم ِإن َكاُنوا َينِطُقوَن( َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر(  ويظهر أيضا في اجابته على سؤالهم  من فعل  هذا ؟ )َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم هَٰ

 
 المواقف المختلفة لخليل هللا ابراهيم عليه السالم في الدعوة الي هللا في (: استمارة تحليل مكون الطالقة3جدول )

 

 الطالقة

في وحدة  ،أو سؤال محدد ،عند االستجابة لمثير ،الستعماالتاأو  ،أو المشكالت ،أو األفكار ،على توليد أكبر عدد ممكن من البدائل ،تعرف بأنها القدرةالطالقة: 
 (53: 2009زمنية ثابتة )نوفل،

  ةانتاج وتوليد أفكار عديدوصفها وسماتها : 

 .و الطالقة الفكرية والطالقة التعبيريةأ ـمل على الطالقة اللفظية وطالقة المعانيتوتش ،تداعي األفكار والمعاني بشكل حر وغير مقيد العمليات :

 الملكالموقف الثالث مع  الموقف الثاني مع أبيه الموقف األول مع عبدة النجوم والكواكب 

َذا َربِ ي  ،﴿ َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأٰى َكْوَكب ا  َقاَل هَٰ
( َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر ٧6َفَلمَّا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِليَن ) ،

َذا َربِ ي  َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئن لَّْم َيْهِدِني َربِ ي  ،َباِزغ ا َقاَل هَٰ
الِ يَن )أَلَُكوَننَّ مِ  ْمَس ٧٧َن اْلَقْوِم الضَّ ( َفَلمَّا َرَأى الشَّ

َذا َأْكَبُر  َذا َربِ ي هَٰ َفَلمَّا َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم  ،َباِزَغة  َقاَل هَٰ
 االنعام( ﴾ ٧8ِإنِ ي َبِريء  مِ مَّا ُتْشِرُكوَن )

اَل ﴿ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع وَ 
( َيا َأَبِت ِإنِ ي َقْد 42ُيْبِصُر َواَل ُيْغِني َعنَك َشْيئ ا )

َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني أَْهِدَك ِصَراط ا 
ْيَطاَن 43َسِويًّا ) ْيَطاَن  ،( َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ ِإنَّ الشَّ

ِن َعِصيًّا ) ِت ِإنِ ي َأَخاُف َأن ( َيا َأبَ 44َكاَن ِللرَّْحمَٰ
ْيَطاِن َوِليًّا ) ِن َفَتُكوَن ِللشَّ َك َعَذاب  مِ َن الرَّْحمَٰ ( 45َيَمسَّ

 ﴾ مريم 

﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِ ِه َأْن آَتاهُ 
ّللاَُّ اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِ َي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل 

ْمِس  ،َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت  َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ ّللاََّ َيْأِتي ِبالشَّ
 ،ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر  ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت 

 ( ﴾ البقرة.  258َوّللاَُّ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن )

 وبدائل مختلفة وكلها تصب في نفس الهدف ةأفكار عديدالتعليق : 
 فتداعي األفكار والطالقة اللفظية وطالقة المعاني تظهر واضحة في موقفه مع ابيه. ،أفكار غزيرة ووافرة كبداية للعمل اإلبداعي المبتكرالنتائج : 
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 (: استمارة تحليل مكون المرونة في المواقف المختلفة لخليل هللا ابراهيم عليه السالم في الدعوة الي هللا4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرونة

التي من  ،لمواجهة المواقف المتغيرة، والمختلفة، حيث يكون الفرد مرنا  في تنوع األفكار ، وتتمثل هذه القدرة في العمليات العقلية ،هي تغير القدرة العقليةالمرونة : 
 (45: 2009)نوفل، .شأنها أن تميز بين الفرد الذي لديه القدرة على تغير اتجاه تفكيره من زاوية ألخرى، عن الفرد الذي يجمد تفكيره في اتجاه واحد

 التفكير ببدائل مختلفة عما هو متعارف عليه وصفها وسماتها : 

 ،وهيا السرعة في انتاج استجابات مناسبة للموقف تتسم بحرية الفكر والتلقائية ،وتتمثل في المرونة التلقائية ،تخيل عملية تكامل وتمازج بين األشياء العمليات :
  ,2005 :51)الجمل (قدرة الفرد على تغير االتجاه الذهني بسرعه لمواجهة المشكالت المتغيرة .  ،والمرونة التكيفية

 الموقف الثالث مع الملك الموقف الثاني مع أبيه الموقف األول مع عبدة النجوم والكواكب 

َذا َربِ ي  ،﴿ َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأٰى َكْوَكب ا  َقاَل هَٰ
( َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر ٧6َفَلمَّا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِليَن ) ،

َذا َربِ ي  َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئن لَّْم َيْهِدِني َربِ ي  ،َباِزغ ا َقاَل هَٰ
الِ يَن ) ْمَس ٧٧أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ ( َفَلمَّا َرَأى الشَّ

َذا َرب ِ  َذا َأْكَبُر َباِزَغة  َقاَل هَٰ َفَلمَّا َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم  ،ي هَٰ
 االنعام( ﴾ ٧8ِإنِ ي َبِريء  مِ مَّا ُتْشِرُكوَن )

﴿ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل 
( َيا َأَبِت ِإنِ ي َقْد 42ُيْبِصُر َواَل ُيْغِني َعنَك َشْيئ ا )

اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني أَْهِدَك ِصَراط ا َجاَءِني ِمَن 
ْيَطاَن 43َسِويًّا ) ْيَطاَن  ،( َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ ِإنَّ الشَّ

ِن َعِصيًّا ) ( َيا َأَبِت ِإنِ ي َأَخاُف َأن 44َكاَن ِللرَّْحمَٰ
ْيَطانِ  ِن َفَتُكوَن ِللشَّ َك َعَذاب  مِ َن الرَّْحمَٰ ( 45َوِليًّا ) َيَمسَّ

 ﴾ مريم 

﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِ ِه َأْن آَتاهُ 
ّللاَُّ اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِ َي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل 

ْمسِ  ،َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت   َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ ّللاََّ َيْأِتي ِبالشَّ
 ،ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر 

 ( ﴾ البقرة.  258َوّللاَُّ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن )

  .حسب البدائل المتاحة وحسب الموقف ،تظهر مرونة األفكار في سرعة تغير االتجاه الذهني من فكرة إلى فكرة التعليق :
لواجهة األفكار المتغيرة حسب ة؛ الذهني بسرع االتجاهوتغيير  ،والتغلب على القيود والقصور في األفكار التقليدية، وضع بدائل أخرى وأفكار متشعبة ومختلفة: النتائج

 الموقف.
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هللا ىلخليل هللا ابراهيم عليه السالم في الدعوة ال ،في المواقف المختلفة (: استمارة تحليل مكون التفاصيل5جدول )  

الحكمة: .... الموقف األول مع عبدة النجوم والكواكب  

ا آِلَهة  ﴿ َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أِلَِبيِه آَزَر   َماَواِت ٧4ِإنِ ي َأَراَك َوَقْوَمَك ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن ) ،َأَتتَِّخُذ َأْصَنام  ِلَك ُنِري ِإْبَراِهيَم َمَلُكوَت السَّ ( َوَكذَٰ
َذا َربِ ي  ،اللَّْيُل َرَأٰى َكْوَكب ا  ( َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيهِ ٧5َواأْلَْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنيَن ) ( َفَلمَّا َرَأى ٧6ُأِحبُّ اآْلِفِليَن ) َفَلمَّا َأَفَل َقاَل اَل  ،َقاَل هَٰ

َذا َربِ ي  اْلَقَمرَ  ا َقاَل هَٰ الِ يَن ) ،َباِزغ  ْمَس َباِزَغة  َقالَ ٧٧َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئن لَّْم َيْهِدِني َربِ ي أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ َذا  ( َفَلمَّا َرَأى الشَّ َذا َربِ ي هَٰ هَٰ
مَّا ُتْشِرُكوَن)َفلَ  ،َأْكَبُر   (٧8-٧4:نعاماأل)(﴾  ٧8مَّا َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِ ي َبِريء  مِ 

أحس بمشكلة قومه في عبادة غير هللا الواحد  ،وسيدنا خليل الرحمن ،تعتبر الحساسية للمشكالت من أساسيات مكونات اإلبداع   
يثير األسئلة حول ألوهية  ،التفكر بأسلوب علمي ودقيق وقريب من النفس، فبأسلوب وطريق يتيح لهم التفكير ،وأراد أن ينبههم ،األحد

 أو ألوهية أي شيء غير هللا عز وجل. ،أو ألوهية النجوم ،األصنام
وسواء كان قومه يعبدون  ،صنام واألوثانيعبدون األ رون وآخ ،يعبدون الكواكب والنجوم ،ن هناك فئة من قومهأ ،وقد قيل 

 صيلة صائبة وحكمة بالغة.  أوأفكار  ،فقد تعامل مع الموقف بمرونة فائقة ،فقط و االصنامأالكواكب 
ن هللا أكيف  ،على غير مثال سابق ،جديدة إبداعية سديدة ،ةعلمي ةن يوضح لقومه بطريقأأراد  ،ن سيدنا إبراهيم عليه السالمإ  
 له المعبود من دون أي شك. هو اإل
أن  حيث ،هذا الطرح المذكور في اآليات السابقة ،فقد استخدم سيدنا إبراهيم عليه السالم ،كبن كانوا من عبدة النجوم والكواإف  

وهية هذه الكواكب ألتم زعزعة األفكار حول ت وإنما تمثلت في أنه يبحث عن إله ويبدأ بما يعبدون حتى ،الدعوة لم تكن بالقول فقط
الذين يعبدون  ،وخاصة ،ربما فرح قومه ،هذا ربي :ليه سيدنا إبراهيم قائال  إكوكب ونظر  أولفعندما ظهر  ،له الحقثم تبيان اإل ،والأ

ن أب ،ولكن سيدنا إبراهيم نقض الفكرة ،و القمرأربما يعبد الشمس أو  ،معنا جرامن إبراهيم سيعبد هذه األإقائلين  ،جرام السماويةاأل

 التفاصيل

ن، وتعنى القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة، أو حل لمشكلة أو لوحة من شأنها أن تساعد على تطويرها وإغنائها وتنفيذها )جرواالتفاصيل : 
1999 :85.) 

 الجديدة وتوفير التفاصيل .القيام بالتوسع باألفكار وصفها وسماتها : 
 االختبار، التحليل، التركيب. العمليات :

 الموقف الثالث مع الملك الموقف الثاني مع أبيه الموقف األول مع عبدة النجوم والكواكب

َذا َربِ ي  ،﴿ َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأٰى َكْوَكب ا  َقاَل هَٰ
( َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر ٧6َفَلمَّا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِليَن ) ،

َذا َربِ ي  َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئن لَّْم َيْهِدِني َربِ ي  ،َباِزغ ا َقاَل هَٰ
الِ يَن ) ْمَس ٧٧أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ ( َفَلمَّا َرَأى الشَّ

َذا َرب ِ  َذا َأْكَبُر َباِزَغة  َقاَل هَٰ َفَلمَّا َأَفَلْت َقاَل َيا َقْوِم  ،ي هَٰ
 االنعام( ﴾ ٧8ِإنِ ي َبِريء  مِ مَّا ُتْشِرُكوَن )

﴿ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل 
( َيا َأَبِت ِإنِ ي َقْد 42ُيْبِصُر َواَل ُيْغِني َعنَك َشْيئ ا )

اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني أَْهِدَك ِصَراط ا َجاَءِني ِمَن 
ْيَطاَن 43َسِويًّا ) ْيَطاَن  ،( َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد الشَّ ِإنَّ الشَّ

ِن َعِصيًّا ) ( َيا َأَبِت ِإنِ ي َأَخاُف َأن 44َكاَن ِللرَّْحمَٰ
ْيَطانِ  ِن َفَتُكوَن ِللشَّ َك َعَذاب  مِ َن الرَّْحمَٰ ( 45َوِليًّا ) َيَمسَّ

 ﴾ مريم

﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِ ِه َأْن آَتاهُ 
ّللاَُّ اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِ َي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل 

ْمِس  ،َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت  َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ ّللاََّ َيْأِتي ِبالشَّ
 ،ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر 

 ( ﴾ البقرة.258َوّللاَُّ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن )

 . نها عميقة التفاصيل واالفاضةأ إال ،ن كل موقف لم يتجاوز الثالث آيات،برغم التعليق : 
 وتتابع اآليات تدل على ذلك بكل وضوح .، لتتكيف مع المحيط والسياق الجديد  ؛مرتبةنسج األفكار بطريقة دقيقة النتائج : 
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 ،ثم ظهر القمر ،ة ولمدة قصيرة من الزمن ثم تالشىأا الكوكب ظهر فجوهذ ،ال يزول ووضح لهم أن اإلله حي باق ،الكوكب يزول
حيث تتم زعزعة األفكار حول  ،طرق على الحديد وهو ساخني ،من هذه المراحل ةوهو في كل مرحل ،ل القمرفِ أثم  ،هذا ربي :قال

ن هللا هو أ :وهي ،التي ال تعلو عليها حقيقة ،يخبرهم بالحقيقة ،وفي النهاية ،او شمس  أ ،ام قمر  أ ،اسواء كان نجم   ،وهية هذه الكواكبأل
في زعزعة األفكار   ،صالة األفكار التي استخدمها سيدنا إبراهيم عليه السالمأبرز لنا تومن هنا  ،رب السموات واألرض ،الخالق

  والوصول إلى الحق. ،الخاطئة
 ،الرائع  ،هذا الكون  الكبير الواسع أن لىإ ،ن يوضح لهم ويلفت نظرهمأاد نه أر إف ،ذا كانوا من الذين ال يعبدون الكواكبإما أ  

ألنها على األقل لم تصنع  ،ةهلآإن هناك أشياء أخرى من الممكن أن تكون   ،و ملك محدود الملكيةأ ،كبر من كل صنم يصنعاأل
واستخدم األسلوب العلمي القائم على وضع الفروض  ،ن يجذب نظرهم لها أحب أو  ،وألن لها خواص تفوق صنع االنسان ،بيد

ويضعهم في  ،استخدم أسلوب يثير تفكيرهم ،فهنا ،اثبات الفرضية الصائبة ،ومن ثم ،ودحض وإلغاء الفرضية الخاطئة ،واختبارها
 ،وبالتالي ،صنعه فهي ليست من ،أشياء كثيرة وكبيرة ال يعرف اإلنسان كنهها ويجعلهم يشعرون بأن في هذا الكون  ،نفس موضعه

هو القادر الخالق لكل و  ،فاهلل خالق الكون  ،قادر على صناعة الكواكب والنجومالفهو  ،لهذا الكون  و ،لها اخالق   هناك ن يكون أ فالبد
 بر شيء.أكلى إصغر شيء أما في هذا الكون من 

والتطبيقي  ،كان من أبرز مظاهر التفكير اإلبداعي ،واختيار أفضل الحلول لمواجهتها ،وتحليلها ،اإلحساس بالمشكلة وابعادها 
 عند خليل الرحمن عليه أفضل الصالة والسالم.

كيف يصل  ،وكيف تولد األفكار اإلبداعية حتى يتم فهم ،تم التركيز على تحليل العمل اإلبداعيي ،بداعفي الدراسات الحديثة لإل  
 ،يمكن التنبؤ بهامسارات التفكير في  ىلإيميل  ،ن العقل البشري أ ،نفس المعرفيوقد الحظ علماء ال ،فكار اإلبداعيةالعقل البشري لأل

ال  ،العقل اإلبداعيبينما  .(Gick & Holyoak, 1980; 1983; Novick, 1988) المشاكل بسطحية ىلإ النظر ىلإكما يميل 
خاصة العناصر غير ذات الصلة   ،ربط عناصر المشكلة محاوال   ،أخرى  ىلإفئة من نما يقفز إو  ،دراك العاديةيسير في مسارات اإل

  . (Mednick, 1962; Sternberg & Lubart, 1993)حلول مبتكرة  ىلإليصل 
 ،بعمقنظر إليها نما إو  ،المشكلة بطريقة سطحية ىلإحيث لم يتم النظر  ،وهذا ما قام به خليل الرحمن عند مواجهته للمشكلة  
 لتوجيه األفكار. ؛بالعناصر القريبة ،بعيدةالعناصر الوربط 
ويجيب عليها  ،وأصبح يولد الفكرة تلو األخرى  ،بإعطاء تفاصيل أكثر ،وضع الفكرة ثم توسع فيها ،إن سيدنا إبراهيم عليه السالم  

   ب التفكير اإلبداعي.اليوأس ،وكل ذلك من السمات اإلبداعية ،بعد فحصها وتدقيقها
 : ةالحكمة والموعظة الحسن.... بيه أالموقف الثاني مع 

ن بداية الدعوة ألما يقوم به من نحت االصنام وصناعتها ويتضح من الموقف  ؛في قومه ةذو مكانه عظيم ،زرآبوه أكان   
و أ)سواء كان ابوه  ةديوالحقوق الو حترام والتقدير واألسلوب الذي يدل على احترام صلة االبوة على المودة واال قائمةواضحة جلية 

بت .... يا أ ب ) ياأعمه( وبالتالي تكون دعوته مليئة بالمحبة واللطف والتقدير واالحترام فيناديه بأرق الكلمات القريبة من قلب كل 
ا نَِّبيًّا )  ... يقول تعالىبت..... يا أبتأ يق  َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل  ( ِإْذ َقاَل أِلَِبيهِ 41﴿َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِهيَم ۚ ِإنَُّه َكاَن ِصدِ 

( َيا َأَبِت اَل َتْعُبِد 43( َيا َأَبِت ِإنِ ي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني أَْهِدَك ِصَراط ا َسِويًّا )42ُيْبِصُر َواَل ُيْغِني َعنَك َشْيئ ا )
ْيطَ  ْيَطاَن ۖ ِإنَّ الشَّ ِن َعِصيًّا )الشَّ ْيَطاِن َوِليًّا )44اَن َكاَن ِللرَّْحمَٰ ِن َفَتُكوَن ِللشَّ َك َعَذاب  مِ َن الرَّْحمَٰ ( َقاَل 45( َيا َأَبِت ِإنِ ي َأَخاُف َأن َيَمسَّ

( َقاَل َساَلم  َعَلْيَك ۖ َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِ ي ۖ ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا 46ا )َأَراِغب  َأنَت َعْن آِلَهِتي َيا ِإْبَراِهيُم ۖ َلِئن لَّْم َتنَتِه أَلَْرُجَمنََّك ۖ َواْهُجْرِني َمِليًّ 
ِ َوَأْدُعو َربِ ي َعَسٰى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِ ي َشِقيًّا )4٧)  .مريم ( ﴾48( َوأَْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن ّللاَّ

وقد وصفه هللا سبحانه  ،المبدعالحكيم الرضي  ،الحليم الكريم ،سيدنا إبراهيم عليه السالم ةشخصي تظهر،  في هذه اآليات الكريمة
 ،فينادي اباه ،القريبة الى النفس ،وتعبيراته الجميلة ،وأسلوبه الراقي ،وداعتهحيث تبدو  ؛بأنه صديقا نبيا ،في بداية هذه اآليات ،تعالى

وهنا  ،ويسأله: ﴿ ِلَم َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبِصُر َواَل ُيْغِني َعنَك َشْيئ ا﴾ ،في الخطاب يتحبب اليهو  ، يه من اآلياتآفي كل  ،يا ابت
 ءن ينفعك بشيأو أو يبصر أن يسمع أفكيف تعبد ناقصا ال يستطيع  ،ن تكون لألقوى واألفضل واألكملأن العبادة البد أنستشعر 
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في  ،تستطيع الدفاع عن نفسكو  ،نعم عليك بكثير من النعمأو  ،وأنت قد وهبك هللا عز وجل السمع والبصر والفؤاد ؟في هذه الدنيا
 .فكيف بغيرها ،صنام ال تستطيع الدفاع عن نفسهان هذه األأ نحين

﴿  قاهلل ؛م من صغر سنهبالرغ ،ن هللا قد حباه بالعلم والمعرفة والرشدأ ،حيث يوضح ألبيه ،ثم يتابع ذلك ،هذه اللمسة األولى
 .(269 )البقرة كما جاء في سورة  َباِب﴾ُيْؤِتي الِحْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت الِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرا  َكِثيرا  َوَما َيذَّكَُّر إالَّ ُأْوُلوا اأَللْ 

، وق نبه هللا عباده وبين لهم وهو يخشى عليه من الشيطان  ،أن الطريق الذي يتبعه هو طريق الشيطان نيبين له ،ثم بعد ذلك 
ِن َعِصيًّا﴾ حال الشيطان مع هللا بقوله:  ْيَطاَن َكاَن ِللرَّْحمَٰ اذا اتخذ  ،وأخيرا يعبر عن خوفه عليه من العذاب والهالك ،﴿ ِإنَّ الشَّ

َك َعذَ ، الشيطان صديقا ووليا  ْيَطاِن َوِليًّا﴾ )﴿ َيا َأَبِت ِإنِ ي َأَخاُف َأن َيَمسَّ ِن َفَتُكوَن ِللشَّ  ( مريم.45اب  مِ َن الرَّْحمَٰ
والعودة  ،صناموهو البعد عن عباد األ ،الهدف ىللوصول التدعمها بمرونة فائقة  ،لى أخرى واالنتقال من فكرة إ ،فكارطالقة األ

سبب  ىلإ ،صنامتوضيح لسبب البعد عن عبادة األ فمن ،سبابحيث تتعدد األ،فكار بالطالقة وتتميز األ ،عبادة الواحد القهار ىال
التعبير عن المشاعر  ىال ،صنامللبعد عن عبادة األ ،ى خر أسباب أالعودة وتوضيح  ىلإ ،برغم صغر سنه ،تباع سيدنا ابراهيموجيه ال

 هتمام بهذه الشخصية وتوضيح هذا الخوف.واألحاسيس واال
با إبراهيم قابله بالتهديد والوعيد ﴿  َقاَل أن إإال   ،والتي تبين البر بالوالد ،والقريبة منها ،لى النفسإ ةلفاظ الحبيبوبرغم كل هذه األ

صررت يا إبراهيم على أذا إفكان حاله يقول  ،﴾مريم(46)َواْهُجْرِني َمِليًّا  ،لَّْم َتنَتِه أَلَْرُجَمنََّك  َلِئن ،َعْن آِلَهِتي َيا ِإْبَراِهيُم َأَراِغب  َأنَت 
حيث قال  ،سحب بسالمانن أإال  ،فما كان من سيدنا إبراهيم عليه السالم ،وانصرف عني بعيدا  وإال رجمتك ،اهجرني ،األفكار هذه

وعن  ،بتعد عنكأسأعتزلك و  ،ولكن في نفس الوقت ،ن يغفر لكأسأدعو هللا  ،و فوق ذلك ،سالما عليك فلن اجادلك ولن أوذيك :له
( َوأَْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن 4٧ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا ) ، َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِ ي  ۖ﴿ َقاَل َساَلم  َعَلْيكَ  ،ىذأحتى ال يصدر مني أي  ،القوم

ِ َوَأْدُعو َربِ ي َعَسٰى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِ ي َشِقيًّا   التي توضح  ،تظهر غزارة األفكار اإلبداعية ،وفي هذا الموقف أيضا .﴾ مريم(48)ّللاَّ
إيجابيات  الموازنة بينبعد  ،تاتخاذ القرارا حيث تم ،ومرونة  ،مهارةنهاء الموقف بتظهر القدرة على إكما  ،الفكرة األساسية للدعوة

  الموقف. وسلبيات
 حسن:أوجادلهم بالتي هي  .... الموقف الثالث مع الملك

ُ اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِ َي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِمي﴿  َأَلْم َتَر ِإَلى  َقاَل  ،َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت  تُ الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِ ِه َأْن آَتاُه ّللاَّ
ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلمَ  اِلِمينَ  ،ِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر غْ ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ ّللاََّ َيْأِتي ِبالشَّ ُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ   . ﴾البقرة ( 258) َوّللاَّ

الذي  ،في حواره مع الكفار والنمرود  ،وهذا سيدنا إبراهيم عليه السالم ،معليهم الصالة والسال المجادلة بالحق من سنن األنبياء
نبي حيث سأل  ،ن يعبده الجميعأله يجب إالذي كان يعتبر نفسه  ،جادله النمرودحيث  ي،قراالهادئ و لحوار لل نموذج ،اد عى األلوهية

هنا  ،ميتأحي و أنا أ :ن قالأال إوما كان من النمرود  ،ربي الذي يحي ويميت :فقال سيدنا إبراهيم ،إبراهيم عليه السالم عن ربه هللا
 ،كبرأعظم و أ  يءلذلك غير االتجاه بش ،لى هدفهإولن يوصله  ،سيكون جداال عقيما ،الجدالاألسلوب من ن هذا أعرف سيدنا إبراهيم 

ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب( :حيث قال ،نسانليه اإلإولن يصل  ن أهي و  ،ةعرض حقيقأنه نجد  ،هنا ،)َفِإنَّ ّللاََّ َيْأِتي ِبالشَّ
فلم  ،ن يحي ويميتأن بيده أزعم النمرود  ،برغم ذلك ،من الجميع ةومرئي ةمعروف ةوهذه ظاهر  ،هللا عز وجل هو الذي يحي ويميت

 ،يكمل الجدال في هذا االتجاه
حيث وضع الملك في مكانه  ،بتغيير اتجاه الشمس ،ةكوني ةحيث طلب منه تغير سن ،للتحدي ى خر ألى طريقة إو عرض  

 ،حالة الذهول التي لبست الملك ،وصف هللا عز وجل وقد ،من الناس ةه الفئالتحدي هو الذي يصلح لهذا ن هذأحيث  ،الصحيح
 وءوبكل الهد ،صالة والطالقة واإلبداع الشيء الكثيرفيهما من المرونة واأل ان،كرتف تتجلى وهنا ،وحالة الصمت )َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر(

كما  ،ن يرد الميالد عن أي انسانأال يستطيع  ،نسان يقف حيالهن اإلأال إ ،معروف ومألوف للجميع ءالجدال في شي أبد ،تزانواال
ومع  ،مواتن هناك الكثير من األأفهناك الكثير من المواليد في كل يوم كما  ،ال عن نفسه وال عن غيره ،ن يرد الموتأال يستطيع 
 . ةماتحياء و اإلاإل على قدرتهالنمرود ذلك ادعى 

ينجم عن الحاجة  ،نوع من اإلبداع نفي الوقت الصحيحالقدرة على إثارة األسئلة الصحيحة  إن ،(2011رحماني ) وكما ذكر 
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عندما يتم تحديد موضع الخطأ ثم  ،هو غير مألوف في العالم المحيط بنا وتفسير القضايا الشاذة الملحة لتصحيح األخطاء وفهم ما
 .بتفسير ذلك تبدأ

 ةوهذه دالل ،يعرفها جميع البشر ةوهذه  حقيق  ،س من المشرق وتغرب من المغربكل يوم تطلع الشمحيث في  ،وهذا ما تم فعله 
 فتؤمن باهلل وتصدقه عز وجل. ، ةيالتي ترغب المعرفة الحقيق ،لى النفوسإمما يقرب اإليمان  ،عظيمة على قدرة الخالق

نسان في ما اإل ،و في نفوسكمأ ،يديكم فقطأوال يكن تفكيركم فيما تحت  ،هذا الكون  ىلإنظروا أ ،هللا الذي خلق الكون بكل ما فيه 
التي تدل على وحدانية هللا عز  ،ياتوسخر له هذا الكون وسخر له اآل ،كرمه هللا بالعقل والتفكير ،ومع ذلك ،هذا الكون إال ذرة

  وجل.

 :مناقشة النتائج
 ي التي ينطو  ،اإلبداعيةولتحديد فئات العمليات  ؛المواقف المختلفةفي  ،اإلبداعيةلفهم العمليات  ؛تحليلقائمة ال تم بناء استمارة  

 عليها الموقف. 
 ،فاألصالة ظهرت واضحة وجلية ؛ظهرت بوضوح في المواقف الثالث ،بداعن مكونات اإلأ ،يتضح ،بناء على التحليل السابقو   

ويظهر ذلك واضحا في قوله  ،ومن الصعب أن يفكر فيها الشخص العادي ،إيجاد أفكار غريبة وذات مستوى عال من الندرةحيث تم 
 . )َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر( :للملك
وطالقة المعاني تظهر واضحة في موقفه  ،فتداعي األفكار والطالقة اللفظية،أفكار غزيرة ووافرة فتجلت في شكل  ،اما الطالقة   

 .مثال مع ابيه
 ،وحسب الموقف،حسب البدائل المتاحة  ،من فكرة إلى فكرة ،في سرعة تغير االتجاه الذهني ،مرونة األفكار تظهر كما    
واجهة األفكار المتغيرة حسب مل ،الذهني بسرعه االتجاهوتغيير  ،تقليدية غيرومختلفة  ،وأفكار متشعبة ،وضع بدائل أخرى تم  ،بحيث

 الموقف.
نسج األفكار  حيث تم ،نها عميقة التفاصيل واالفاضةأال إ ،ن كل موقف لم يتجاوز الثالث آياتـبرغم ف ،اما بالنسبة للتفاصيل 

  وتتابع اآليات تدل على ذلك بكل وضوح. ،لتتكيف مع المحيط والسياق الجديد ؛بطريقة دقيقة مرتبة
التي تم من خاللها  ،كانت متماشية تماما مع المواقف المختلفة ،الدعوةالتي طرحت من خاللها  ،المختلفة فاألساليب ،وبالتالي

 فراد عاديون،أ ، همالمدعوين سينا إبراهيم أن فيها ىالذي راع ،األسلوب األمثل ،خذ خليل الرحمن في المواقف الثالثةأوقد  ،الطرح
 بالتوصيات التالية:ن يختتم البحث أمن الممكن  ،وبالتالي ،القريب الي الملكابيه  من

 :البحث توصيات
 ن تأخذ في اعتبارها :أيجب  ةالدعوة بالحكمة والموعظة الحسن

كما يجب أن  ،يجب اعطاهم إياها في فتره معينه التي ،والمعرفةوالقدر من العلم  ،وظروفهم ،وأحوالهم ،خصائص المدعوين .1
فال يتم استخدام  ،حسب مقتضيات الموقف ،والتنوع في تلك األساليب ،واألساليب التي تتم مخاطبتهم به ،تأخذ استعداداتهم

ن هللا عز إف ،فال بد أن تأخذ بالوجدان والمشاعر واألسلوب الراقي ،ال يصل إلى المطلوب ثم قدومن  واالندفاع،الحماس 
منطق  يندرج تحتوهذا كله  ،ونخاطبهم على قدر عقولهم ،فالبد أن نكرم االنسان أي كان هذا اإلنسان ،وجل كرم اإلنسان

 المناسب للوصول إلى الهدف. واختيار الوقتوهدوء  ةتأخذ األمور بروي وأن ،تفريطفراط وال إال  أن تعنيوالتي  ،الحكمة
ولكن جميع الحكماء  ،ليسوا حكماء ،أن كثيرا من المبدعين ،نجد أحياناف ،يندرج تحت مظلتها وهو ،الحكمة تشمل اإلبداع .2

 مبدعين.
والحكيم في نشاط وتفكير دائم فهو ال يكف  أبدا  عن  ،إيثار اآلجل على العاجل، والدائم على اآلني ،سمات الحكيممن  .3

 عمليات المقارنة ، والموازنة والتدبر والتفكر.
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فتدخل بلمسات دافئة حنونة من  ،قبل العقول ،تخاطب الوجدان و القلوب ،فهو الموعظة الحسنة،أما العنصر الثاني للدعوة  .4
وهذا ما ظهر في قصه سيدنا  ،يأتي الزجر والتوبيخيمكن أن ما موتأتي بأفضل  ،فتؤلف بين القلوب ،القلب إلى القلب

يا أبت ............ يا   ،فنرى القدوة وهو  يقول  ،إبراهيم مع أبيه و ذوى القربي و األرحام ومن له حقوق علينا
 أبت .......... برغم أنه يقال أن هذا عمه وليس اباه. أبت.......... يا

  ،تجادل المخالف لك في األفكار أو اآلراء  أو الدين افعندم ،هي أحسن بالتيجادلهم  ،الجدال ، فهوأما العنصر الثالث .5
قفه حتى وتحاول تفهم مو  ،و تنصت إليه بكل اآلذان الصاغية ،ليبرر لك الموقف ؛يجب عليك  أن تعطيه كامل الوقت

 ،وهنا تنزع نفس اآلخر الى الهدوء ،أو أن تعاند ،وليس أن تربح الجدال ،ويشعر أن هدفك الوصول الى الحقيقة ،يطمئن
، فعليك ال بد وأن تكون هناك فكرة مشتركة ،، فلو اختلفت في مئة فكرة مع مخالفكاالقتناعوقبول األفكار ويكون أقرب الى 

 وستكون المفتاح الذي تصل به الى اآلخر.  ،بدأ منهات أن
وليس بفرضها باإلجبار واإلكراه،  واإلرادة، االختياربمحض  ،باالقتناع والتسليم ،الهداية لمنهج الحق ، هوالهدف من الدعوة .6

 .والتخويــف
حيث تم فيها  ،من الزمنعاش عليه فترة و  خر له أسلوب حياته الذي تعود عليهأن اآل ،ال بد أن يأخذ الداعي في االعتبار .٧

وهو عندما يتخلى عن ذاك كله  يحدث ألم داخلي عميق من التخلي عما هو مألوف إلى ، والتقاليد  ،و العادات ،بناء القيم
وتكرار الدعوة  ،والصبر عليه ،والتدبر ،للتفكير ،خرد من إعطاء الوقت الكاف للطرف اآلفال ب ،ما هو غير معروف

 بأساليب مختلفة.   
وترك اآلخر يأخذ وقته في  ،فكل ما عليه هو التوضيح والمجادلة الحسنة ،ليس على الداعي الهداية ،كل األحوال في .8

القيام بما أمره هللا من الدعوة  ى ليس علينا سو و  ،هو الهادي إلى سواء السبيل ،فاهلل عز وجل ،التفكير والتدبير واتخاذ القرار
وعدم  ،وضبط النفس ،وكظم الغيظ ،وضبط العواطف ،نفعالومقاومة اال لصبروالتحلي با ،بالحكمة والموعظة الحسنة

مرهون بصدق  ،فهذا بيد هللا عز وجل ،أما الهدى والضالل ،فعليه إيصال الدعوة ،عند اإلخفاق ،الشعور بالحزن أو األسى
 إليه الدعوة. ومن وصلتكل من الداع  وإخالص نية

تجعلهم يفهمون اإلسالم فهما سليما ، بأساليب مبتكرة  ،قلوب أطفالنا وشبابنا ىلنصل ال ؛ن نأخذ بمفاهيم العصرأن علينا أ .9
 ونقيا. 

يسهل عليهم عملية  ، األمر الذيوأسلوب تفكيرهم ،ومعرفة دوافعهم ،دراسة نفسيات الفئات المستهدفة من قبل الدعاة  .10
 الدعوة بما يستثيرهم. 

 المفاهيم اإلسالمية. تساهم مساهمة فعالة في نجاح الدعوة وترسيخكي  ،سالميةتكامل مواضيع علم النفس مع الدراسات اإل .11

 :خاتمة البحث
التي يجب علينا  ،ووضح لنا العديد من المواقف في كتابه الحكيم ،ونمشي على خطاه ،هخليل ةن نتبع ملأ ،مرنا هللا عز وجلأ

لنكون على الصراط  ؛ونستقي الحكمة من خاللهاونربطها بما نعيشه اليوم  ،ونتفكر فيها ،وندرسها بعمق ،ن نتوقف عندهاأ
  .المستقيم

كتاب ، البخاري صحيح )   صدره حكمة وإيمانا ( متفق عليه ئولقد جاء في حديث شق صدره عليه الصالة والسالم )أنه مل
 ،حيث علمنا العلم وااليمان والحكمة ،فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدوتنا ،، وبالتالي  (باب ذكر المالئكة ،بدء الخلق

ْن َأنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزك ِ  :عالىمصداقا لقوله ت ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوال  مِ  يِهْم َوُيَعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة ﴿َلَقْد َمنَّ ّللاَّ
جعلها عليه الصالة والسالم  ،اإلسالم على تحصيلها وطلبهاولحرص ( 164 :آل عمران)َوِإن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن﴾ 

 .أخرجه الترمذي "الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق الناس بها"فقال  ،ضالة المؤمن
حيث تم عرض  ،في التعامل مع مختلف الفئات ،كيف تم استخدام المكونات اإلبداعية ة،الحالي الدراسةوقد أظهرت نتائج 
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 مع الملك.  و  ،ومع أبيه وقومه ،النجوم والكواكب ةمع عبد ،قف الثالثةوتحليل الموا
وأخيرا أتوجه الى ..  التفكير وءفلنتشارك في انقاذ فلذات اكبادنا من اإلرهاب وس الطريق، بدايةخطوة على  ا البحث ُيعدهذإن 

بأن  ،وندعوه ،صلوات هللا على نبينا وعليهم أجمعينأن يجعلنا متأدبين مع أنبياء هللا ورسله و  ،أن يلهمنا صوابنا ،المولى عز وجل
 فهم نبراس لنا على الطريق. نوفي مسيرة حياتنا ،وأن يلهمنا القدوة بهم في دعوتنا إلى هللا ،يجمعنا بهم في الفردوس األعلى

ا لوجهك الكريم مالع هاللهم واجعل  .ق علينا ولجميع المسلمينواغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وأساتذتنا وجميع من لهم ح ،خالص 
 الحمد هلل رب العالمين.و 
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Abstract: 

         The research deals with the evidentiary visions of enlightened CREATIVITY components 

(fluency, originality, flexibility, and Details) in three main occasions. The first occasion was in 

his dialogue with the worshippers the stars and planets.  The second was with his own father and 

his people.  And the third with the king, which illustrates intellectual creativity of the Prophet 

Abraham .  Abraham was the role model that ALLAH ordered Prophet Muhammad (peace be 

upon him) to emulate and implement his methodology. In chapter 16 verse 125 of the Holy 

Qur'an, ALLAH -the Almighty says... "Invite (all) to the Way of thy Lord with wisdom and 

beautiful preaching; and argue with them in ways that are best and most gracious: for thy Lord 

know the best, who have strayed from His Path, and who receive guidance  [ "An-Nahl: 125] 

َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحسَ (قوله تعالى   ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن  ،َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ  ،َنةِ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِ 
 .)125 :النحل(َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن(  ،َسِبيِلهِ 

Analysis list form was constructed to understand the creative processes in the different 

situations, and to identify the components of creative processes that involved in these situations. 

Based on the analysis, it has been founded  that the components of creativity have clearly 

emerged in the three positions. 

Abraham , who was endowed with high sense of maturity and wisdom right from his early 

and/or younger years.  It appears from the dimensions of the inference, reasoning, and analogy 

the creative components were used in the three main occasions. 

Keywords: creativity, wisdom, Abraham in the Holy Quran, Vision, Inference.   
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