
 



  العلمياإلبداع

 

 
 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 



٥ اإلبداع العلمي

 
 

 ةـحـاتـف
 

اللهم هيئ لنا اخلري، واعزم لنا على الرشد، وآتنا من لدنك رمحة، 
 ا فنضعف، أو ىواكتب لنا السالمة يف الرأي، وجنبنا فتنة الشيطان أن يقو

نضعف هلا فيقوى، وال تدعنا من كوكب هداية منك يف كل ظلمة شك منا، 
نا نراؤنا يف احلق البني مكان الليل من اره، أو ترتل ظنوواعصمنا أن تكون آ

من اليقني النري مرتلة الدخان من ناره، ندعوك بأفئدة عرفتك حني كذب 
 .)1(غريها فأقرت وآمنت بك فزلزل غريها واستقرت

                                     
 ).٦٥ص( هذا طرف من كالم الرافعي رمحه اهللا يف مقدمة كتابه العظيم حتت راية القرآن) 11



  العلمياإلبداع



٧ اإلبداع العلمي

 
 بني يدي الكتاب

 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وخامت 

 . نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياملرسلني
خم زله هذا املصطلح من محي فال شك أن اإلبداع بكل ما: أما بعد

كبري ودالالت أخاذة مطلب مهم لكل حمب للتألق والتفوق والنجاح، بل هو 
 اتمعات واملؤسسات والدول، لكنه ال ينال ةَمن أمسى الغايات لألفراد بلْ

و بعيد املنال، صعب املرتقى، كثري التكاليف بسهولة وال حيصل بيسر إذ ه
 .واألعباء، ال يكاد يصل إليه إال الواحد بعد الواحد

 رغم قلة من يصله وحيصله، ورغم وضوح مفهومه واتساق )اإلبداع(و
منطه، إال أنه أصبح يف عصرنا هذا مصطلحا أدخلت فيه أمناط كثرية ا فضفاض
باا إبداعا، وهي ليست كذلك بل ليست من بابته وال من جنسه يسميها أر

 .هي أقرب إىل ضعف الذوق، وسوء الفهم وقلة التوفيق منها إىل اإلبداع
واإلبداعات احلقيقية يف دنيا الناس شىت لكن أعظمها وأمهها هو اإلبداع 

تتفاوت رتبها -كما ال خيفى-ا كان ذلك العلم، بيد أن العلوم العلمي أي 
ا، وبالتايل تعظم قيمة اإلبداع اومرتلتها ومكانتها، تبعلتفاوت نفعها وفائد 

ا لذلكأو تصغر تبع. 
وطالب العلم وشداته، أحوج ما يكونون اليوم إىل معرفة أسس اإلبداع 
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إخل ذلك ألن األمة اإلسالمية .. العلمي وركائزه ومكوناته ومعوقاته ومثبطاته
 أبنائها يف شىت العلوم يف هذا العصر، حباجة ماسة إىل املبدعني املتميزين من

واملعارف النافعة وذلك للخروج من الذلة والضعف والتخلف الذي ضرب 
 .ا جبرانه منذ أمد بعيدهعلي

إن من أعظم ألوان اجلهاد وأقوى أسلحته وأشدها مضاء يف الوقت 
 وما وصلت األمة إىل ما وصلت إليه اليوم من )1(احلاضر هو التفوق العلمي
ا الويالت، وجرأ عليها األعداء، وجعل خرياا ضعف وهوان، جر عليه

ي والداين إال بسبب التخلف العلمي سواء يف جمال صومقدراا با للقا
 .النظريات أو يف جمال العمليات

 ةجيب أن نعلم أن هذا العصر هو عصر القوة، وأنه ال مكان فيه للضعف
محهم، ولو طفرت منهم كلني املتخاذلني، وأن العامل لن يراالبطالني، وال للمتو

 .العربات، أو علت منهم الزفرات

فشعار العامل اليوم إما أن تعمل، وإما أن ترحل، إما أن تطأ على 
 .قدميك، وإما أن تطأ األقدام عليك

ــورى   ــوب ال ــك قل ــو علي ــرى  أحتن ــا ج ــك يوم ــع عيني ؟إذا دم
ــام  ــل املستض ــرحم احلم ــل ت ــرى  وه ــود الش ــال وأس ــاب الف ؟ذئ

                                     
إمنا جعل طلب العلم من سبيل اهللا ألن به قوام اإلسالم كما أن قوامه باجلهاد «: قال ابن القيم) 1(

جهاد باليد والسنان، وهذا املشارك فيه : فقوام الدين بالعلم واجلهاد، وهلذا كان اجلهاد نوعني
ل، وهو جهاد األئمة اجلهاد باحلجة والبيان وهذا جهاد اخلاصة من أتباع الرس: كثري، والثاين

 .)٢٧١/ ١( مفتاح دار السعادة »وهو أفضل اجلهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه



٩ اإلبداع العلمي

ــال ــاذا ين ــذليلوم ــعيف ال ؟ســـوى أن حيقـــر أو يـــزدرى  الض
 يـابس العـود صـلب القنـاة        نفك
 

ــرى     ــتني الع ــراس م ــوي امل ق
ــاة    ــي البغـ ــذلل لبغـ وال تتـ

 
ــرا   ــل أن تكس ــرا قب ــن كاس وك

ــور   ــار األم ــو كب ــت ترج إذا كن
 

ــا مهـــة أكـــربا  فأعـــدد هلـ
طريــق العــال أبــدا لألمــام    

 
ــر   ــع القهق ــل ترج ــك ه ؟ىفوحي

قظـــةوكـــل الربيـــة يف ي  
 

ــرى    ــتطيب الك ــن يس ــل مل فوي
 

إن مبقدور علماء املسلمني الصادقني، الذين أمكنهم التحقق بأدق 
حتقيق كسب جيد ألمتهم العلمية االختصاصات التقنية واعتالء أرقى املنابر 

من خالل توظيف واستثمار هذه التخصصات يف خدمة العقيدة والدعوة 
لذي أصبح العلماء والتقنيون فيه ا يف هذا العصر اوصناعة احلضارة، خصوص

، كما أن الذين حيتلون مراكز البحث العلمي هم الذين حيكمون العامل فعالً
واألكادميي يف الدول املتقدمة، هم صانعو القرار السياسي يف اية املطاف، 
ألن القرارات السياسية مل تعد تنشأ من فراغ كما كان من قبل، وإمنا هي مثرة 

 ....كز البحوث واملعلوماتملا تقدمه مرا

إن معضلة التخلف العلمي والتقين اليت نعاين منها اليوم، ال حتل بكثرة 
الشكوى والنواح على املاضي، والبكاء على األطالل، خاصة عندما ينقلب 

ير، وال يصل بصاحبه إىل مرحلة خدكاء إىل لون من ألوان التداوي والتبال
شعار التناقض والتحدي بني الواقع القائم  احلضاري، الذي يؤدي إىل استقالقل

واملثال املأمول ويبصر بالسبيل احملقق للهدف، كما أن املشكلة لن حتل أيضا 
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مبزيد من املواقف اخلطابية العاطفية، أو احلماس والتوثب فقط بعيدا عن فقه 
ة السلف العملية كيف تعاملوا مع األسباب، ريآيات القرآن، وهدي النبوة وس

وإمنا ال بد من اإلدراك .. ا علل األشياء وسنن التغيري وقوانني التسخريوأدركو
الكامل ملشكلة التخلف، ودراسة املناخ الذي مكن هلا ومعاجلة األسباب، وما 

، وعدم االقتصار أيقتضيه ذلك من الصرب والدأب واملراجعة وتصويب اخلط
 .)1(على اإلحساس بالظواهر واألعراض

رباب الفكر وأصحاب الغرية من هذه األمة، أن إنه من الالزم على أ
ينهدوا ملعاجلة هذا اخللل، وردم هذه الفجوة يف واقع األمة ال سيما يف هذا 
العصر عصر العوملة والشوملة، كيما يتسىن لألمة العودة إىل سابق عزها 
وسالف جمدها وليس ذلك بعزيز إذا ما تظافرت اهلمم والعزائم، وتالمحت 

وب، لكن األمر حيتاج إىل جهود كبرية، ومؤسسات كثرية األيدي والقل
 ..وأموال وفرية

حسرتاه تقضي العمـر وانصـرمت      وا
 

والكسـل  ساعاته بـني ذل العجـز      
والناس قد أخذوا درب النجاح وقـد       

 
على على مهـل   ألساروا إىل املطلب ا    

 
إن شأن العلم شأن عجيب، فهو ال يعطيك بعض شيء حىت تعطيه كل 

من خدم احملابر خدمته املنابر : و ال خيدمك حىت ختدمه، وقدميا قيلشيء، وه
واعترب ذلك حبال املسلمني السالفني، ملا خدموا العلم خدمهم العلم، بل 

                                     
عمر عبيد حسنه لكتاب قضية التخلف العلمي والتقين يف العامل / مقتطفات من مقدمة األستاذ ) 1(

 .زغلول راغب النجار/ اإلسالمي املعاصر، للدكتور



١١ اإلبداع العلمي

وأخضع هلم األمم، فكان رواد املعرفة وطالب العلم يأتون إلينا فرادى 
سة وأفواجا من الصني شرقا إىل أسبانيا غربا لتلقي العلم من طب وهند

هم فلما ووطبيعيات وغريها يف األمصار اإلسالمية، كما اعترف بذلك مؤرخ
ختلى املسلمون خالل القرنني األخريين عن خدمة العلم وقام أولئك خبدمته 
انقلب األمر فأصبحنا حنن الذين نرحل إليهم ألخذ العلم عنهم مع ما يف 

 .ك أحدابلم رالسفر إىل بالدهم من مفاسد وخماطر كثرية ال ختفى وال يظ
 هو ابن املعرفة اليت )1(إن إنسان املستقبل كما يقول الدكتور أمحد زويل

حتقق التقدم العلمي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي، ولوال التفكري 
ا يتساوى معه جين  معه كماىواإلبداع ما متيز اإلنسان عن احليوان ولتساو

 . رغبته يف املعرفةفالفرق الوحيد لصاحل اإلنسان هو% ٩٩,٩بنسبة 
 واليت ،وختاما فهذه املعاين واألفكار اليت ذكرا يف هذا الكتاب

استوحيتها من غمار التجارب، واستلهمتها من دواوين العلم وسري العلماء 
وأحواهلم، إمنا أردت أن تكون تذكرة للناني من أهل العلم، والنابغني من 

ام الشافعي لتلميذه الربيع بن سليمان طالبه، والتذكرة تنفع العقالء، قال اإلم
املوعظة للعوام، والنصيحة لإلخوان، والتذكرة للخواص منهم، فرض : املرادي

 .)2(افترضه اهللا على عقالء املؤمنني

                                     
 الذي حاز على جائزة نوبل يف -حىت اآلن-يل هو العامل املسلم الوحيد أمحد زو/ الدكتور) 1(

 .ختصص علمي رفيع
 .)١٤٨/ ٢(مناقب الشافعي للبيهقي ) 2(
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لعلها تكون سببا إليقاظ األمة من رقدا، وسبيال النتشاهلا من وهدا، 
 . املستعانبعد أن طال ثواؤها واستشرى داؤها وعز دواؤها واهللا

 :وقد ارتأيت أن يكون ترتيب الكتاب على النسق التايل
 .مفهوم اإلبداع: الفصل األول
 .حقيقة اإلنسان املبدع: الفصل الثاين
 .أنواع اإلبداع: الفصل الثالث
 .أقسام اإلبداع: الفصل الرابع
 .أسس اإلبداع العلمي: الفصل اخلامس
 .مقومات اإلبداع العلمي: الفصل السادس

 .حوافز اإلبداع العلمي: لفصل السابعا
 .عوائق اإلبداع العلمي: الفصل الثامن
 .احنراف اإلبداع العلمي عن مساره الصحيح: الفصل التاسع
 .جنوم مضيئة يف مساء اإلبداع العلمي: الفصل العاشر

 .اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات
دمي باجلديد ت يف هذه الدراسة جاهدا، أن أمزج القلفقد حاو: وأخريا

والتراث باملعاصرة، ملعاجلة هذه القضية املهمة قضية اإلبداع العلمي، راجيا أن 
أكون قد وفقت يف شيء من ذلك، وأملي يف كل أخ ناصح قرأ هذا العمل 

 بغية تقومي هذا العمل ،توجيهاتوأال يبخل علي مبا يعن له من مالحظات 



١٣ اإلبداع العلمي

: الشكر ألخي الشاب النابهوتسديده كما ال يفوتين هنا أن أتقدم جبزيل 
ماجد بن شباب العتييب، الذي ساعدين يف طباعة هذا العمل وتنسيقه 

 .ومراجعته فله مين وافر االمتنان وعظيم التقدير
سأل اهللا جل وعال أن ينفع ذا العمل، وأن جيعله منارا أويف اخلتام 

ر خوق وآيضيء للسائرين هذا الطريق الطويل، طريق اإلبداع والتألق والتف
 .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 أمحد بن علي القرين. د

 عضو هيئة التدريس بكلية احلديث الشريف
 باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية

 :عنوان الربيد اإللكتروين
com.ahmadalqarni@qmail.Dr 
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١٥ اإلبداع العلمي

 الفصل األول
 وم اإلبداعمفه

إنسان مبدع، أو هذا عمل إبداعي فما املقصود به؟ وما : عندما نقول
 معىن هذه الكلمة؟

الباء والدال والعني أصالن، : يقول ابن فارس :اإلبداع يف اللغة
ابتداء الشيء وصنعه ال عن مثال، واآلخر االنقطاع والكالل، : أحدمها

إذا ابتدأته ال عن سابق مثال، ،  أو فعالً أبدعت الشيء قوالً:فاألول قوهلم
  إذا كيابتدع فالن الر: واهللا بديع السموات واألرض والعرب تقول

 .)1(استنبطه اهـ
البديع احملدث العجيب، والبديع املبدع، وأبدعت : وقال ابن منظور

اخترعته ال عن مثال، ورجل بدع، إذا كان غاية يف كل شيء كان : الشيء
 .)2(عاملا أو شريفا أو شجاعا

أصل هذه الكلمة من االختراع وهو الشيء حيدث من : وقال أبو شامة
 وال ألف مثله، وهذا االسم يدخل فيما يمثال احتذ غري أصل سبق، وال

 .)3(ختترعه القلوب، وفيما تنطق به األلسنة، وفيما تفعله اجلوارح

                                     
 مادة بدع، وباملناسبة فإن كتابه هذا عمدة يف اللغة، نافع إىل الغاية )٢٠٩/ ١(مقاييس اللغة ) 1(

 يف أصول قليلة، وانظر ما يأيت عند أنصح به طالب العلم، ألنه يلخص مجيع معاين الكلمة
 .احلديث عن ابن فارس يف الفصل العاشر

 . مادة بدع)٧، ٦/ ٨(لسان العرب ) 2(
 . ناقال عن الطرطوشي)٨٦ص(الباعث على إنكار البدع واحلوادث ) 3(
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 هو اإلتيان جبديد مل:  خنلص إىل نتيجة مؤداها أن اإلبداع يف اللغةاإذً
يسبق إليه املبدع، ومل يتقدم عمله عمل يشبهه كيما حيتذيه، ولذا قال 

 .)1(عبارة عن عدم النظري: اإلبداع لغة: الكفوي
فإن اإلبداع مصطلح قدمي استعمله العلماء : أما من حيث االصطالح

يف عبارام وقد عثرت على نص للثعاليب قاله يف بديع الزمان اهلمداين يقول 
 الفارسية املشتملة على املعاين تجم ما يقترح عليه من األبيا وكان يتر:فيه

 .)2(الغريبة باألبيات العربية، فيجمع بني اإلبداع واإلسراع
وأما السجع الوعظي فله فيه : وقال املوفق عبد اللطيف عن ابن اجلوزي

 .)3( أبدعىملكة قوية، إن ارجتل أجاد وإن رو
 أن : أحدمها، ويراد به شيئانكذلك فإن اإلبداع يطلق عند البالغيني

أن يأيت يف البيت الواحد، أو يف : رع املتكلم معاين غري مسبوق إليها والثاينتخي
القطعة الواحدة من النثر، ورمبا كان يف الكلمة الواحدة ضربان من البديع 

وِقيلَ يا أَرض ابلَِعي {: ومىت مل يكن كذلك فليس بإبداع كقوله تعاىل
ياَءِك ولَى مع توتاسو راَألم قُِضياُء والْم ِغيضاُء أَقِْلِعي وما س

ِم الظَّاِلِمنيا ِللْقَودعِقيلَ بو وِدي4(]٤٤: هود [}الْج(. 

                                     
 .)٢٩(الكليات ) 1(
 .)٢٦٨/ ١( ومعجم األدباء )٤/٢٥٧(يتيمة الدهر ) 2(
 . احلديث عن ابن اجلوزي يف الفصل العاشرسيأيت النص كامال عند) 3(
دوي طبانة ب البن حجة احلموي، ومعجم البالغة العربية ل)٢٩١/ ٢(انظر خزانة األدب ) 4(

 .)٦٤-٦٢ص(



١٧ اإلبداع العلمي

فقد كثر اخلالف واجلدل حول وضع حد هلذا : أما يف العصر احلاضر
 الدراسات فيه، املصطلح ال سيما يف الغرب ألم قد سبقونا إىل حبثه وتقدمي

فعلى سبيل املثال أقيمت يف جامعة يوتا مؤمترات عدة حول موضوع اإلبداع 
 .)1(طرح فيه أكثر من مائة تعريف لإلبداع

إن اإلبداع هو : وإذا كان ال بد من وضع تعريف لإلبداع فإنين أقول
 .ملكة يتأتى من خالهلا اكتشاف شيء جديد، مل يسبق إليه املبدع

لكة ألن امللكة هي الصفة الراسخة يف النفس أو االستعداد م: وإمنا قلنا
 .العقلي اخلاص، لتناول أعمال معينة حبذق ومهارة

 ال بد أن تتوفر فيه ثالث صفات املعىن الكلي لإلبداع أن :واخلالصة
 :أساسية هي

فاملنتج اإلبداعي أو العمل اإلبداعي شيء خيتلف :  احلداثة أو اجلدة-١
 .عن املألوف

فاملنتج اإلبداعي بصرف النظر عن نوعه حيقق هدفا على : لفاعلية ا-٢
 .أرض الواقع، وقد يكون هذا اهلدف، مجاليا أو فنيا أو ذوقيا وقد يكون ماديا

فاإلبداع ينبغي أن يلتزم بالقواعد األخالقية، فال يستخدم :  األخالقية-٣
لشغب، أو  امصطلح اإلبداع لوصف السلوك اهلدام، أو اجلرائم، أو إثارة

                                     
 .، ط دار املعرفة الكويت)١٧ص(انظر اإلبداع يف الفن والعلم للدكتور حسن أمحد عيسى ) 1(



  العلمياإلبداع

 .)1(احلروب، وما أشبه ذلك أي أنه ال إبداع يف الشر
 
 

********* 

                                     
إبراهيم احلارثي وحممد مقبل .  ترمجة د)١١، ١٠ص(ي اإلبداع يف التربية والتعليم آلرثر كروبل) 1(

 .بتصرف يسري



١٩ اإلبداع العلمي

 
 الفصل الثاين

 حقيقة اإلنسان املبدع
ظل الناس لفترة طويلة من الزمن ينظرون إىل املبدع على أنه إنسان 
يتميز بقدرات خارقة واستعدادات عقلية جبارة متيزه عن سائر البشر، وقد 

وا ينظرون إىل قدرات املبدعني ءلتصور جانبا وبدطرح علماء النفس هذا ا
نظرم إىل سائر القدرات واالستعدادات اليت يتصف ا سائر الناس مثل 

 .)1(ول ومسات الشخصيةيالذكاء وامل
ذلك ألن الناس ميتلكون مجيعا القدرات واملؤهالت، ولكن بقدر 

يست كيفية  هي فروق كمية ولةيتفاوت من شخص إىل آخر، فالفروق املوجود
لكنها ختتلف وتتمايز فيما بينها من شخص آلخر من حيث الكمية واالستغالل 

إخل، وهلذا جند أن بعض العلماء ينبغ يف علم دون علم ويربز ... القدرة والنضج و
يف فن دون فن، ألن العلوم ليست سواء، فهناك فن حيتاج إىل احلفظ أكثر من 

ا، وآخر حيتاج إىل األمرين مجيعإىل اج الفهم، وهناك فن عكسه، وهناك فن حيت
 والتتبع وهكذا، وإن كانت العلوم ءمل، وآخر يعتمد على االستقراأاملالحظة والت

ا فعلى هذا ينبغي على الفهم، أو مها مع وأاحلفظ : يف اجلملة تعود إىل األصلني
هالت  له أو حمدود املواهب واملؤف القابليةياإلنسان وإن كان قليل العلم أو ضع

 ال ييأس وال يستسلم لإلحباط والقنوط، بل عليه أن جيد وجيتهد، أ

                                     
 .)١٦ص(انظر اإلبداع يف الفن والعلم للدكتور حسن أمحد عيسى ) 1(



  العلمياإلبداع

ويثابر ويعمل بعزمية وتصميم فإذا مل جيد نفسه يف علم فليبحث عن نفسه يف 
علم آخر، وإن مل جيد نفسه يف جمال فليبحث عنها يف جمال آخر، حىت وإن 

 .كان ذلك العلم أو اال أقل من غريه

وليس جيب ملن صفر يف هذه العلوم أن «: )1(ويف هذا يقول الصويل
يدع التعلم آيسا عن االستزادة، فرمبا كان اإلنسان مهيأ ا من االستفادة مولي

الذهن حلمل العلم، قريب اخلاطر، متقد الذكاء فيضيع نفسه بإمهاهلا، ومييت 
 :خواطره بترك استعماهلا فيكون كما قال علي بن اجلهم

»ليست تـرى إن مل يثرهـا األزنـد         وءةوالنـــار يف أحجارهـــا خمبـــ

 شواإلنسان حياول جهده ما استطاع وال ينظر للنتيجة كما قال أبو ريا
 .)2(القيسي

ـ       ــ علي التقلـب واالضـطراب جهـ ــاح ـ ــي النج ــيس عل دي ول

وهناك كثري من العلماء حتولوا من فن مل يفلحوا فيه إىل فن آخر، فنبغوا 
وقدراته  كتشاف اإلنسان نفسه، ومعرفته مواهبهوبرزوا إذ الشأن هنا هو يف ا

مبكرا، فإما أن يكتشف اإلنسان نفسه، وإما أن يستشري غريه، ال سيما 
أساتذته وخواص أصحابه، كما حصل لألصمعي مع شيخه اخلليل بن أمحد 

 يف علم العروض حالفراهيدي فإن األصمعي من علماء اللغة الكبار لكنه ما أفل
 .)3(ا فانصرف عنها لطيفًأنه ال يصلح هلذا العلم تنبيه اخلليل إىل هفنبه

                                     
 .)٢٧ص(أدب الكتاب للصويل ) 1(
 .)١٨٤/ ١(معجم األدباء للحموي ) 2(
 .)٢٠ص(انظر يف علمي العروض والقافية ألمني السيد ) 3(



٢١ اإلبداع العلمي

لكنه يصلح للعلم العملي أو النظري وقد ال يصلح اإلنسان للعلم 
العكس كما حصل ألديسون مثال، فقد فصل من املدرسة ألن مديه قالواِسر :

إنه أبله ضعيف العقل ال يصلح للتعلم، وتكهن األطباء جبنونه نظرا لشكل 
ا بأنه مل يبق يف التعليم الرمسي سوى ا علمغريب فترك املدرسة قسررأسه ال

ثالثة أشهر فقط مث اجته للعمل امليكانيكي فنبغ فيه حىت سجل بامسه ما 
 .)1(ا، منها املصباح الكهربائي الذي أضاء الدنيا اختراع١٠٩٣ هجمموع

 
*********** 

                                     
 .)١٣٥ص( العاملية أديسون، وهكذا علمين وردزورث، البن عقيل الظاهري املوسوعة العربية) 1(



  العلمياإلبداع



٢٣ اإلبداع العلمي

 
 الفصل الثالث
 أنواع اإلبداع

 :اإلبداع نوعان
تأليف شيء جديد : ، أي تأسيس الشيء عن الشيء: نوع األولال

 .وجودة سابقا، كاإلبداع يف العلم مثالمعن عناصر 
، كإبداع الباري تبارك وتعاىل إجياد الشيء من ال شيء: النوع الثاين

فهو ليس بتركيب وال تأليف، وإمنا هو إخراج من العدم إىل الوجود، كما 
خالقهما : أي] ١١٧: البقرة [}سمواِت واَألرِضبِديع ال{: يف قوله تعاىل

 .ال عن مثال سابق
وهو تأسيس الشيء عن شيء : فإبداع املخلوق كله من النوع األول

سابق، وأما الثاين فمن خصائص الباري عز وجل اليت ال يشاركه فيها أحد، 
 }اَألرِضبِديع السمواِت و{وهلذا كان من أمساء اهللا جل وعال اإلضافية، 

 .)1(كما مر يف اآلية السالفة
لذا فإن حمور حديثي سينصب على النوع األول وهو الذي يف طوق 

 .املخلوق وقدرته وهو اإلبداع العلمي
وأرى لزاما حينئذ أن أفرق بني مصطلحات قد تلتبس وقد تتداخل مع 

انيها ، وهذه املصطلحات بني معالعبقرية، واالبتكار، واالختراعاإلبداع مثل 
                                     

 .)١٩٠ص(انظر معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن للتميمي ) 1(



  العلمياإلبداع

تقارب وبني معىن اإلبداع، بيد أن منها ما هو أخص من اإلبداع ومنها ما هو 
 .أعم

فمثال العبقرية بينها وبني اإلبداع عموم وخصوص مطلق فكل إبداع 
 .عبقرية وليس كل عبقرية هي بالضرورة إبداعا

واالبتكار أخص من اإلبداع، ألن االبتكار هو السبق إىل اإلبداع مثل 
ليل بن أمحد علم العروض فإن اخلليل مل يسبقه أحد إىل ابتكار هذا ابتكار اخل

العلم لكن عندما جاء األندلسيون وطوروا هذا الفن واخترعوا املوشحات مل 
يكن عملهم هذا ابتكارا ألنه قد سبقهم إىل ذلك سابق هو اخلليل فيكون علم 

رعوها إبداع وعلم األندلسيني واملوشحات اليت اخت اخلليل ابتكار وإبداع،
 .فقط فاالبتكار أخص من اإلبداع كما سبق واإلبداع أعم

واالختراع أيضا أخص ألنه إجياد شيء جديد مل يكن أما اإلبداع فقد 
يكون بإجياد شيء جديد وقد ال يكون، كما سيأيت بعد هذا فيكون مرادفا 
لإلبداع من وجه مغايرا له من وجه، فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص 

 :نظمت هذه املعاين فقلت جهي وقدو
ــه   ــيء امس ــاد ش ــراع: إجي والكشف عـن أمـر هـو اإلبـداع         اخت

ــالعبقري  ــدهش ف ــى مب ــن أت ــوهري  وم ــاه اجل ــذا حك ــده ه وح
واالبتكـــار الســـبق للمبتـــدع

 
ــاحفظ وع  ــام ذي ف ــة األقس فجمل

ــىن    ــة يف املعـ ــها قريبـ ــىن  وكلـ ــن يع ــر مم ــذا األم  ــن فك

 
*********** 



٢٥ اإلبداع العلمي

 الرابعالفصل 
 أقسام اإلبداع

 :اإلبداع له تقسيمات كثرية، وهو ينقسم باعتبارات عدة
 :فينقسم باعتبار العمل ذاته إىل أقسام

 .أن يكون ابتكارا مل يسبق له مثيل، كما أسلفنا يف علم العروض: أوالً
اثاني :أن يكون تطويرا لدائرتها لشيء وتوسيع. 
 . لشيء معقدوحالًا لشيء غامض أن يكون تفسري: اثالثً
قد يكون النظر إىل شيء معروف من زاوية معينة إبداعا، وهذا : ارابع

يكثر عند األدباء والشعراء خاصة، كما أنه يوجد أيضا يف اال العلمي، 
فاختراع نيوتن لقانون اجلاذبية بني القمر واألرض إمنا كان عن طريق مشاهدة 

 مألوف لكنه نظر له من زاوية سقوط تفاحة من الشجرة فسقوط تفاحة أمر
 .معينة، فدله على شيء خمتلف، وهو قانون اجلاذبية

وقد يكون ترتيبا لعناصر معروفة بطريقة معينة فينتج عنها شيء : اخامس
 .جديد

ورمبا دخل فيه بعض مقاصد التأليف السبعة اليت اتفق العلماء على أن 
 :العاقل ال يؤلف إال يف واحد منها وهي

 .يء خيترعه مل يسبق إليه إما ش-١
 . وإما شيء ناقص يتمه-٢



  العلمياإلبداع

 . وإما شيء مستغلق يشرحه-٣
 . وإما شيء طويل خيتصره دون أن خيل بشيء من معانيه-٤
 . وإما شيء متفرق جيمعه-٥
 . وإما شيء خمتلط يرتبه-٦
 .)1( وإما شيء أخطأ فيه صاحبه يصلحه-٧

 :)2(بقولهوقد نظمها العالمة أمحد بن عبد العزيز اهلاليل 
من التـأليف فاحفظهـا تنـل أمـال         يف سـبعة حصـروا مقاصـد العقــال   
ــان الختصــارك يف ــام بي ــدع مت أب

 
ـ مجع ورتب وأصلح يا أ      ي اخللـال  خ

 .وإن كان بعضها أقل شأنا من بعض 
 :أقسام اإلبداع باعتبار الغاية واهلدف

 :ينقسم اإلبداع من حيث هدفه وغايته إىل قسمني
 .فعإبداع نا: األول

 :وهو ينقسم أيضا إىل قسمني
كاختراع الكهرباء : وهذا القسم شامل جلميع اإلنسانية:  إبداع عام-أ

 .نيةيواحلاسب اآليل ووسائل النقل، ومعظم األمور احلاجية أو التحس

                                     
 وكشف )١٨٦/ ٢(انظر رسالة يف فضل األندلس البن حزم ضمن رسائل ابن حزم األندلسي ) 1(

 .)٣٥/ ١(الظنون 
 . للشيخ عبد اهللا احلكمي)٢٥ص( )القسم الدراسي(راقي منت ألفية احلافظ الع) 2(



٢٧ اإلبداع العلمي

وهذا القسم خاص بفئة معينة من الناس كاألطباء :  إبداع خاص-ب
 .واألدباء وحنوهم

ما يعود بالضرر على اإلنسان يف العاجل أو وهو : إبداع ضار: والثاين
كتصوير وحنت ذوات األرواح : اإلبداع يف بعض األمور احملرمة: اآلجل مثل

 .واملوسيقى وحنوها، فإن هذا شر كله

وكذلك احلال بالنسبة للفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة الباطلة أو ما 
علم رايب امللقب بامليسمى بـ املتافيزيقا، كما مال إليه بعض العلماء كالفا

الثاين بعد أرسطو املعلم األول فقد كان نابغة وال شك يف مجلة من العلوم، 
 فمثل هذا )1(فقد كان يعرف سبعني لسانا، حاذقا للفلسفة، عارفا باملوسيقى

 .)2(ال شك أنه مبدع لكنه يف جمال الشر

 كذلك من اإلبداع يف الشر أسلحة الدمار الشامل، اليت لك احلرث
 .النسل، وال تفرق بني املقاتل، وغري املقاتل، وال بني صغري وكبريو

وهناك إبداع يف أمور تافهة، ال فائدة من ورائها، وأقل ما يقال فيها إا 
                                     

، وله فيه طريقة ىقال عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية، كان بارعا يف الغناء الذي يسمونه املوسيق) 1(
عند أهل صناعة الغناء، وحكايته مع ابن محدان مشهورة ملا ضرب فأبكاهم مث أضحكهم مث 

ن ا وانظر احلكاية املشار إليها يف وفيات األعي)٥٧٠/ ١١(نومهم مث خرج جمموع الفتاوى 
 . وقد ذكر فيه أن من اختراعاته اآللة املسماة بالقانون)١٥٦، ١٥٥/ ٥(

، منها ضل وحار، ومنها خترج ابن سينا، ىله تصانيف مشهورة، من ابتغى اهلد: قال الذهيب) 2(
 .)٤١٧/ ١٥( السري ،نسأل اهللا التوفيق



  العلمياإلبداع

مكروهة كمثل صنيع ذلك الرجل الذي دخل على اخلليفة العباسي فوضع 
يف سم اإلبرة إبرة يف األرض مث ابتعد وأخذ يرمي إبرة تلو إبرة فتسقط األوىل 

السابقة حىت بلغت مائة، فتعجب منه احلاضرون واندهشوا هلذه الرباعة فما 
يعطى مائة دينار وجيلد مائة جلدة فسأله الرجل : كان من اخلليفة إال أن قال

أما الدنانري فلرباعتك وأما : متعجبا مائة دينار عرفناها، ولكن ملاذا اجللد؟ فقال
 . ال ينفعاجللد فألنك ضيعت وقتك فيما

 .فاملقصود أن هذا نوع إبداع، لكنه فيما ال ينفع وال جيدي
 :أقسام اإلبداع باعتبار القوة والتمكن

 :ينقسم اإلبداع من حيث القوة والتمكن إىل
 . إبداع عسري-١
 . إبداع يسري-٢

فاإلبداع العسري يكون يف األمور اليت يكون فيها إبداع وابتكار معا 
تقدم يف الكالم عن  ىل شيء مل يسبق إليه غريه كماكاإلنسان الذي يسبق إ

 .علم العروض واملصباح الكهربائي
واإلبداع اليسري كاإلنسان الذي يرتب أشياء موجودة سلفا فيتوصل 

بالنظر إىل قسيمه يسريا بذلك إىل اختراع شيء جديد، وهذا اإلبداع مسيناه 
 .األول، وإال فكل إبداع هو وليد معاناة وتعب



٢٩ اإلبداع العلمي

 :سام اإلبداع باعتبار املصدرأق* 
  :ينقسم اإلبداع باعتبار املصدر إىل

 . إبداع خاص-٢  . إبداع عام-١
فالعام هو الذي ال يقتصر ابتكاره على شخص بعينه، وإمنا ينسب لفئة 

أبدع املسلمون حضارة راقية يف األندلس : أو طائفة أو أمة، كما يقال مثال
 :وإمنا هي عامة، أو يقال مثال حدفليست هذه احلضارة منسوبة لشخص وا

 . التكنولوجيا واحلاسبات اآللية وهكذاجاليابانيون مبدعون يف برام
كإبداع الشافعي يف علم : هو ما كان منشؤه شخص بعينه: واخلاص

 .األصول وإبداع اخلليل يف علم العروض وحنو ذلك
 :خالصة األمر أنه ينبغي التنبه هنا إىل مخسة أمور

، وإال فإن هناك ا التقسيم هو ما أوصلين إليه اجتهاديأن هذ: أوال
اجتهادات أخرى يف التقسيم، فبعضهم يقسم اإلبداع إىل إبداع فعلي وإبداع 

 .كامن
 التعبريي واإلنتاجي :وبعضهم جيعل مستويات اإلبداع مخس مستويات

 .واالختراعي واإلبداعي والبزوغي
يف مجيع الفنون، أو اإلبداع  ال يلزم من اإلبداع يف فن اإلبداع: ثانيا

تعاطاه الشخص وهذا خيضع لتفسريات ييف سائر مباحث ذلك الفن الذي 
عدة ليس هذا حمل بسطها، فقد يبدع اإلنسان يف فن دون فن، وقد يبدع يف 

 .جزئية من ذلك الفن فقط



  العلمياإلبداع

فاألصمعي يف حفظ اللغة آبدها وشاردها والتفنن فيها يعد مبدعا لكنه 
 والنووي مل يفتح ،وهو أحد علوم اللغة العروض، كما تقدم،مل يفلح يف علم 

 والغزايل مل يفتح عليه يف علم النحو، وابن حزم يف ،عليه يف علم الطب
 .)1(اهلندسة والعدد

وكذا السيوطي فإنه يعد مبدعا يف علوم كثرية لكنه مل يفلح يف علم 
لي وأبعده وأما علم احلساب فهو أعسر شيء ع: احلساب، حىت قال عن نفسه

 .)2(وإذا نظرت يف مسألة تتعلق به فكأمنا أحاول جبال أمحله عن ذهين،
بل حىت يف الفنون املتالمحة اليت جيمعها رباط واحد قد يبدع اإلنسان يف 
فن منها دون فن، فهذا أبو مسلم النحوي كان من أعيان النحاة فلما أحدث 

 .)3(الناس التصريف مل حيسنه وأنكره
 الواحدة كالدهاء مثال أو الفن الواحد قد يربز اإلنسان يف بل يف امللكة

معاوية وعمرو :  دهاة العرب أربعة:جانب منه دون جانب، كما قال الشعيب
 فأما معاوية فلألناة واحللم، وأما عمرو فللمعضالت، وأما ،واملغرية، وزياد

 .)4(املغرية فللمبادهة، وأما زياد فللصغري والكبري

                                     
 ).٥٨ص( وحلية طالب العلم لبكر أبو زيد )٩٥ص(بو زهرة انظر ابن حزم حملمد أ) 1(
 .)٣٣٩/ ١(حسن احملاضرة ) 2(
 وفيهما )٢٩٢-٢٩٠/ ٢( وبغية الوعاة ،)١٢٥ص(انظر طبقات النحويني واللغويني للزبيدي ) 3(

 .قصة لطيفة
. )١٨١/ ٤( وأسد الغابة البن األثري )٦٩٠ص(االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب ) 4(

 .)٧٢/ ١( والنجوم الزاهرة لألتابكي )٥٨/ ٣(والسري للذهيب 



٣١ اإلبداع العلمي

مات الكسائي وهو ال حيسن حد نعم وبئس، وأن : وقال الفراء
املفتوحة، واحلكاية، ومل يكن اخلليل حيسن النداء، وال سيبويه يدري حد 

 .)1(التعجب
أموت ويف نفسي شيء من حىت ألا ختفض وترفع : وقال الفراء

 .)2(وتنصب
وكذا أديسون فقد صرح بأنه مل يفهم نظرية النسبية، وال شك أن 

 . يف عداد املبدعنيهؤالء مجيعا هم
، فال يلزم يف املقابل أن يكون كما ال يلزم من العبقرية اإلبداع: ثالثا

املبدع عبقريا يف كل أحواله وأموره حبيث يكون خاليا من العيوب الذهنية 
إخل، فقد يكون عاملا مبدعا يف فنه لكنه ضعيف ... كاحلفظ أو سرعة البديهة

ع غريبة مستنكرة ال تليق بشخص يف مثل احلفظ مثال أو فيه غفلة أو له طبا
 .إن بني العبقرية واجلنون شعرة: مرتلته، وهلذا قيل

 املتوىف يشرف الدين بن أيب بكر املعروف بابن املقر: ومن أمثلة ذلك
 : قال اخلزرجي عنه)3()عنوان الشرف الوايف( هـ مؤلف كتاب ٨٣٧سنة 

 بالذكاء وقوة الفهم، وله كان منفردا: إنه كان يتوقد ذكاء، وقال الشوكاين
 .)4(يف هذا الشأن عجائب وغرائب ال يقدر عليها غريه

                                     
 .)١٦٣/ ٢(بغية الوعاة ) 1(
 .)٢٠٧حوادث سنة ( يف معرفة حوادث الزمان لليافعي نمرآة اجلنان وعربة اليقظا) 2(
وهو كتاب واحد ذكر فيه مخسة علوم بطريقة فريدة عجيبة ومن حسن احلظ أن الكتاب قد ) 3(

 .يب تقريبا، بعناية الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري رمحه اهللا تعاىلطبع بنفس الترت
 . فما بعد)٧ص(انظر مقدمة عنوان الشرف ) 4(



  العلمياإلبداع

ومع هذا الذكاء كله فقد كان ينسى كثريا، حىت إنه ما كان يذكر ما 
 أنه نسي ألف دينار بزنبيل مث حصل منه يف أول اليوم، وقد ذكر الشوكاين

دون هذا  سيان ماوحاله ال تقتضي ن: وقع عليه بعد مدة اتفاقا فتذكره قاله
 .)1(فكيف ذا القدر

 هـ وهو أحد النحاة ٤٣٠ومنهم علي بن عيسى الربعي املتوىف سنة 
الكبار صاحب كتاب البديع يف النحو، وشارح كتاب سيبويه مبا مل يشرح 
مبثله ووارث علم أيب علي الفارسي، حيث الزمه عشرين سنة، قال فيه 

 .كن منه أحد يف األخذ عنهإن جنونه مل يكن يدعه يتم: اجلواليقي
أنه نازعه أحدهم يوما من األيام يف مسألة فغضب واحتد : ومن خربه

 وصب عليه املاء وغسله )2(وعمد إىل شرح الكتاب لسيبويه فوضعه يف إجانة
ال أجعل أوالد البغالني حناة وحيكى عنه أنه : وجعل يلطم احليطان ويقول

 .)3(عض كلبا ألن ذلك الكلب قد عضه من قبل
وكذلك أبو علي الشلوبني، إمام عصره يف العربية بال مدافع، لكن 

غفلة فقد قعد يوما إىل جانب ر فسقط فيه كراس فجره بآخر فيه كانت 
4(افتلفا مجيع(. 

                                     
 .)١٠ص(املصدر نفسه ) 1(
 . مادة أجن)٧ص(املعجم الوسيط : إناء تغسل فيه الثياب: اإلجانة) 2(
 .)١٨١/ ٢(للسيوطي  وبغية الوعاة )٤٥/ ١( يف البلغة للفريوزآبادي هانظر خرب) 3(
 .)٢٢٥/ ٢(بغية الوعاة ) 4(



٣٣ اإلبداع العلمي

هـ كانت غواصا ٧٨٢وهذا حجي بن موسى الشافعي املتوىف سنة 
ك فقد كان نقاال عارفا حبل املشكالت، صحيح الفهم سريع اإلدراك ومع ذل

ساذجا يف أحوال الدنيا، ال يعرف صحة عشرة من عشرين، وال حيسن براية 
 .)1(قلم وال تكوير عمامة

ومن املبدعني عبقري األدباء كما يسمى فولتري كان ال يبدأ بالكتابة إال 
عندما يضع أمامه جمموعة من أقالم الرصاص ال تقل عن اثين عشر قلما وبعد 

كسرها ويلفها يف الورقة اليت كان يكتب عليها ويضعها أن ينتهي من الكتابة ي
 .)2(حتت وسادته عندما ينام

وكذلك الشاعر شيلي كان يأكل وينسى أنه أكل، ويغلبه النعاس يف 
 ىالنهار فينام يف أي مكان كالطفل، ومثله أديسون فقد كان ينسى امسه وينس

 .)3(أنه أكل
ور، كان يغادر مرتله يف القاص اإلجنليزي املشه: ومثله شارلز ديكرت

وسط الظالم ويتيه يف شوارع لندن كانون قاطعا مسافة مخسة عشر إىل 
 .)4( دون مأربالًيعشرين م

                                     
 .)٦/ ٢(الدرر الكامنة ) 1(
 .)١٣٣ص(هكذا علمين وردزورث البن عقيل الظاهري ) 2(
 .املرجع نفسه) 3(
 .املرجع نفسه) 4(



  العلمياإلبداع

و أن أفاملقصود أنه ال يلزم أن يكون املبدع عبقريا يف مجيع شئونه 
 .يكون متوازنا فيها مجيعا

غر، فقد  منذ الصال يلزم أن تظهر عالمات التفوق يف الشخص: ارابع
 الشخص على حني كرب، وهذا يطغى فيه جانب العقل املسموع أكثر من غينب

 .العقل املطبوع كما سيأيت قريبا

فالكسائي مثال تعلم النحو ونبغ فيه بأخرة من عمره، وذلك بسبب 
تلحينه يف كلمة فأنف من ذلك وقام من فوره بالطلب والتحصيل وجد وثابر 

 .)1(كوفة صار إمام النحويني يف الحىت

وأيضا النابغة الذبياين والنابغة اجلعدي الشاعران املعروفان مل يلقبا ذه 
 .)2(األلقاب إال لنبوغهما املتأخر

وهذا الكاتب الروسي الشهري تولستوي فشل يف دراسته صغريا وعجز 
 .)3(مدرسوه، اخلصوصيون عن إدخال أي علم يف مججمته مث نبغ بعد الثالثني

 واحلضارات ليسوا عني املتميزين يف تاريخ األممأن املبد: خامسا
أن بالكثري، فإذا ما تأملنا مثال كتب السري والتراجم، اخلاصة باملسلمني وجدنا 

طالب العلم فيها يعدون باآلالف، فإن بعض املدن يف العصر اإلسالمي الزاهر 

                                     
 .)١٦٣/ ٢(بغية الوعاة ) 1(
 .)٢٠٧/ ٧( واألعالم )٨٣ص(انظر الشعر والشعراء البن قتيبة ) 2(
 .)١٣٥ص(دزورث البن عقيل الظاهري هكذا علمين ور) 3(



٣٥ اإلبداع العلمي

 خصوصا يف القرون السبعة األوىل، رمبا بلغ عدد مدارسها مخسمائة مدرسة،
 لكن العلماء النوابغ الذين خترجهم تلك املدارس يعدون باملئات فقط، مث إذا

طرحت منهم احلفاظ والنقلة الذين جتردوا عن التجديد واالبتكار، أما 
 .واإلبداع مل يبق معك إال القليل

اوهذا ما أشار إليه احلديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر مرفوع: 
 .)1(»د الرجل فيها راحلةجتدون الناس كإبل مائة ال جي«

 أو تاريخ اإلسالم )2(ولو تأملت كتابا مثل تاريخ دمشق البن عساكر
 أو سري أعالم النبالء، له أيضا، أو كتاب الوايف بالوفيات )3(للذهيب

 . وجدت صدق ما أقول)4(للصفدي
 

*********** 
 

                                     
 .)٢٥٤٧، ١٩٧٣/ ٤(...  الناس كإبل rابة باب قوله حالصحيح كتاب فضائل الص) 1(
 . جملدة٨٠املطبوع يف ) 2(
 . جملدة٥٠املطبوع يف أكثر من ) 3(
إنه أوسع كتاب يف التراجم، حيث ذكروا أنه حوى ترمجة أربعة عشر ألف نفس وانتهى : قيل) 4(

 . وقد طبع منه أكثر من عشرين جملداهـ٧٠٠نة فيه إىل س



  العلمياإلبداع



٣٧ اإلبداع العلمي

 الفصل اخلامس
 أسس اإلبداع العلمي

كل شخص مبدع، وال يتصور هذه األسس ال بد من وجودها يف 
 :وجود مبدع دوا، وهذه األسس هي

 . القوة العقلية-أ
 . القوة النفسية-ب
 . القوة اجلسدية-ج
 : القوة العقلية-أ

وهي أهم هذه األسس كلها والبقية تابعة هلا دائرة حوهلا فال بد من 
قوة توفر هذه القدرة يف اإلنسان املبدع وعلى قدرها يتميز العمل اإلبداعي 

 .وضعفا
والعبقرية هي أعلى املستويات من القدرات العقلية املعرفية، أو بتعبري 
آخر هي أعلى درجات الذكاء باإلضافة ملكوناا، وقد وضع علماء التربية 

تنتهي و درجة، ٢٠مستويات متدرجة للذكاء، تبدأ من املعتوه أقل من 
ات، وأعلى درجة  درجة، والعباقرة أيضا هلم درج١٤٠بالعبقري أعلى من 

 .)1( درجة٣٠٠للعبقرية اكتشفت حىت اآلن هي 
وهناك تفسريات عدة هلذه القوة، أعين العبقرية، بعضها فيه نوع غرابة 

                                     
 . بتصرف)١٨، ١٧ص(ياجلن  الطريق إىل العبقرية مقداد) 1(



  العلمياإلبداع

إن العبقرية حالة مرضية شاذة تصيب بعض األفراد ومنهم : فمنهم من يقول
أا حماولة لتعويض جانب النقص يف اإلنسان بطريق غري مباشر : من يرى

هي العوامل البيئية والوراثية : أا خاضعة لعوامل متعددة:  من يرىمومنه
والشخصية، وهذه كما يرى الدكتور مقداد ياجلن، أصح نظرية قيلت يف 

 .)1(تفسري العبقرية حىت اآلن
ية أي بفهي وراثية بالدرجة األوىل كسبية بالدرجة الثانية، ومعىن كس

 .أا تنال بالتحصيل واملمارسة
العقل املطبوع، أو الغريزي : لوراثة هو ما يسمى عند املتقدمنيفعامل ا

العقل املسموع، أو املستفاد وقد : وعامل الكسب هو ما يسمى عندهم
 : بقوله)2(مجعهما بعضهم

ــموع  رأيــــت العقــــل عقلــــني ــوع ومســـ فمطبـــ
ــموع  ــع مســـ إذا مل يـــــك مطبـــــوع  وال ينفـــ
ــمس   ــع الشـ ــا ال تنفـ وضــــوء العــــني ممنــــوع كمـ

، فكذلك ال ينتفع اإلنسان ى كما أن الشمس ال ينتفع ا األعميعين
 .بالعقل املسموع إذا ما جترد عن العقل املطبوع

                                     
 .)١٩، ١٨ص(املصدر نفسه ) 1(
 والذريعة )٨٦/ ١(وتنسب لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه انظر إحياء علوم الدين للغزايل ) 2(

 وأدب )٤٦٩/ ٢(لباب للسفاريين  وغذاء األ)٩٤، ٩٣ص(لألصفهاين : إىل مكارم الشريعة
 .)٣٥ص(الدنيا والدين للماوردي 



٣٩ اإلبداع العلمي

فالعقل املسموع هو ما يكتسبه الشخص جبده واجتهاده الشخصي 
وذلك باملثابرة على طلب العلم، والقراءة الواسعة املركزة وجمالسة العلماء، 

ا أمر واضح، وهلذا فقد عرف أديسون العبقرية وهذ وتأمل سريهم وأحواهلم،
 .)1(جهد% ٩٩وإهلام % ١بأا 

أحسب أين لن أصبح : ويقول رئيس باكستان األسبق حممد علي جناح
 .شيئا مذكورا يف الدنيا بغري القراءة

وهذا كله يزيد يف العقل املسموع جودة وصفاء وقوة، لكن ذلك ال 
 العلوم :الشخص كما قال ابن حزميتم إال باختيار العلم الذي يناسب 

الغامضة كالدواء القوي يصلح األجساد القوية ويهلك األجساد الضعيفة، 
وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتصفية، من كل آفة ولك 

 .)2(ذا العقل الضعيف
 هو قوة التفكري :وأهم عامل من القدرات العقلية يف عملية اإلبداع

 :ألن الدماغ حيتوي ثالث قوىوالتأمل ذلك 
 .وهي استحكام املعقول يف العقل: القوة احلافظة
 . وهي حماولة العقل استرجاع املعلومات:القوة الذاكرة

                                     
 .)أديسون(املوسوعة العربية العاملية ) 1(
 .)٢٣ص(البن حزم : مداواة النفوس) 2(



  العلمياإلبداع

 .)1(وهي حماولة العقل الربط بني املقدمات والنتائج: القوة املفكرة

 . مساعدة فحسبلوأمهها هي القوة املفكرة، والقوى األخرى عوام

عقل بقسميه املطبوع واملسموع يتبوأ هذه املرتلة وتلك املكانة ومبا أن ال
يف العمل اإلبداعي، فقد ضل من ضل بسبب غلوهم فيه، وجعلهم إياه يف 

لة آ أعلى من املرتلة اليت جعله اهللا فيها، حىت وصل األمر ببعضهم إىل أن ةمرتل
طلقة، وقدمه العقل ومن مث عبده أو اختذه نبيا أو إماما وجعل له السيادة امل

على كل شيء حىت على نصوص الوحيني، كما هو الشأن يف فرق االعتزال 
والتجهم وغريها، وكذلك فعل الفالسفة سواء املتقدمون منهم أو املتأخرون، 

 إن أحد زنادقة اإلسالم كما يسميه ابن اجلوزي، وهو أبو العالء املعري حىت
 :)2(يقول

ــا  ــراأيه ــل لغ ــت بعق ه فكــل عقــل نــيب  فاســألن  إن رزق

 :)3(ويقول أيضا
                                     

 وقد )٦٧ص( والكليات للكفوي )٥٩٢ص(للمناوي : انظر التوقيف على مهمات التعريف ) 1(
 .القلب أو يف الدماغ أو أنه يتعلق ما معااختلف العلماء قدميا يف مكان العقل هل هو يف 

كما فصل ذلك ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل واهللا أعلم، انظر األمنية يف : القول الثالث: والصواب
 وشرح الكوكب املنري البن النجار )٣٠٣/ ٩( وجمموع الفتاوى )١٧ص(إدراك النية، للقرايف، 

 . فما بعد، ويف حواشيه مصادر املسألة)٨٣/ ١(
 .)٦٤٢/ ٢(اللزوميات ) 2(
 وارجع إن شئت املزيد إىل كتاب قصة الفلسفة لديورانت أو العقل )٦٦/ ١(املصدر نفسه ) 3(

واملادة، لراسل أو كتاب نافذة على فلسفة العصر، لزكي جنيب حمفوظ جتد أن هناك من يؤله 
 .العقل عياذ باهللا من ذلك



٤١ اإلبداع العلمي

ــ ــام ييرجت ــوم إم ــاس أن يق  الن
 

ــاء  ــة اخلرسـ ــاطق يف الكتيبـ نـ
 

كذب الظن ال إمـام سـوى العقـل        
 

ــاء  ــبحه واملسـ ــريا يف صـ مشـ
 

وقد ركب هذا التيار وروج له ثلة من الوضاعني فوضعوا على لسان 
مام  أحاديث تشيد بالعقل وترفع مرتلته حىت قال احلفاظ كاإلrاملصطفى 

ابن حبان والدارقطين والعقيلي وأيب الفتح األزدي والعراقي وابن القيم 
 .)1(نه ال يصح يف العقل حديث مطلقاإ: والقاري وغريهم

هو أن اإلسالم حيترم العقل، وحيترم مجيع : والذي ينبغي معرفته هنا
 إلنسان، وجعلها يف بدنه،لالطاقات وامللكات اليت وهبها اهللا تبارك وتعاىل 

ألا نعمة من اهللا جل وعال، لكنه يضعها يف مكاا املناسب، وال يبخسها 
قدرها، وال يعطيها أكثر من حجمها، وهلذا احترم اإلسالم العقل فجعله مناط 
التكليف ففي كثري من اآليات، كآيات القصاص والطالق وحترمي اخلمر 

 أويل األلباب إىل : أووامليسر وغريها، جند أا ختتم بقوله، تعقلون أو يتدبرون
 .غري ذلك

ا وفق قدرته، وطاقته، فوجهه إىل التأمل يف ملكوت كما حدد جماله أيض
 والنهاِر ِإنَّ ِفي خلِْق السمواِت واَألرِض واخِتالِف اللَّيِل{السموات واألرض 

                                     
 والفوائد اموعة )٤٢١ص( يواألسرار املرفوعة للقار )٦٦ص(البن القيم : انظر املنار املنيف) 1(

 .)٤١١ص(للشوكاين 



  العلمياإلبداع

وقُعودا وعلَى جنوِبِهم الَِّذين يذْكُرونَ اَهللا ِقياما  * آلياٍت ِلأُوِلي اَأللْباِب
ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السمواِت واَألرِض ربنا ما خلَقْت هذَا باِطالً 

 .)1(اآليات] ١٩١، ١٩٠: آل عمران [}سبحانك فَِقنا عذَاب الناِر
كما أنه مل يعطله كما عطله من ال عقل له كالصوفية، ومتعصبة الفقهاء 

ط، فأولئك غلوا فيه رفَط ومِرفْغريهم، فاإلسالم وقف موقف التوسط بني مو
وجعلوا اوأهلوه وجعلوه نبيا وجعلوا له السيادة املطلقة، وهؤالء ألغوه متام 

 .)2(خلق له جرما ال يقر وذنبا ال يغتفر استعماله فيما

                                     
 . فما بعد)٧٦/ ١(حملمد قطب اإلسالمية انظر منهج التربية ) 1(
كما سيأيت يف احلديث عن إغالق باب االجتهاد وقصة العامل املسكني حسن بن حسني ) 2(

 .األسكويب الذي قتله إبداعه



٤٣ اإلبداع العلمي

 : القوة النفسية-ب

زة يف اإلنسان املبدع، فال هذه هي الصفة الثانية اليت جيب أن تكون ركي
 قوة الثبات :بد أن يتصف املبدع بقوة النفس العلمية والعملية، واملراد ا

 .واإلرادة والتصميم واملثابرة والرتوع إىل الكمال

قوة علمية نظرية، وقوة : النفس هلا قوتان«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)1(»رفة اهللا وعبادته فال بد هلا من كمال القوتني ملع،إرادية عملية

إن الكمال أن يكون الشخص كامال يف «: وقريب منه قول ابن القيم
 فصالح القوة ،نفسه مكمال لغريه، وكماله بإصالح قوتيه العلمية والعملية

 .)2(»العلمية باإلميان وصالح القوة العملية بعمل الصاحلات

 النفس  تتصف ناجتة عن صفات ضرورية ال بد أن)3(وهذه القوى النفسية
                                     

 .)١٣٦/ ٩(جمموع الفتاوى ) 1(
 .)٥٦/ ١(مفتاح دار السعادة ) 2(
 : النفسية فقالىذكر ابن سينا القو) 3(

اخلمس منها للقوى احلسـية     تسع قوى حتسـب للنفسـية     
والذوق واللمس الذي يعـم     السمع واإلبصـار مث الشـم     
ا حيـرك الفـىت مفاصـله       وقوة يف العضـالت واصـلة     
ملرائـي فيها كما يكـون يف ا   وقــوة ختيــل األشــياء  
وقوة ـا يكـون الـذكر       وقــوة ــا يكــون الفكــر

 ىمن مؤلفات ابن سينا الطبية، وال خيفى أن مراده قو:  ضمن كتاب)٩٩ص(األرجوزة يف الطلب 
 .اجلسم كلها وليس هذا هو مرادي هنا



  العلمياإلبداع

ا حىت تتكون تلك القوى، وبقدر تلك الصفات تكون قوة النفس وضعفها 
عن دوافع وصفات تدفع النفس إىل مزيد جد واجتهاد أيضا كما أا ناجتة 

 :ومن أهم تلك الصفات والدوافعومثابرة وتصميم 

، واستحكام اإلرادة يف طلبه، وقد حب الشيء والرغبة الشديدة فيه
اذهب فاطلب العلم «:  املعىن أم سفيان الثوري عندما قالت لهأدركت هذا

حىت أعولك مبغزيل هذا، فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل جتد يف 
 .)1(»نفسك زيادة فاتبعه وإال فال تتعن

هذا «: وكما أدركه أيضا حيىي بن جماهد الفزاري الزاهد حينما قال
 فقد جعل استحكام )2(»إراديتأوان طليب للعلم إذ قوي فهمي واستحكمت 

 .اإلرادة بداية للطلب الناضج، وهذا هو أوان الطلب على التحقيق

 :الشجاعة األدبية: ومن تلك الصفات

فال بد أن تكون لدى املبدع الشجاعة الكافية، ألن اإلبداع يف حد ذاته 
هو شيء جديد على الناس، والعرف السائد ال تألفه النفوس، وال تقبله 

بعد جهد ومشقة ووقت طويل، وهذه هي طبيعة األشياء املبتكرة إال  العقول
 :)3(واجلديدة كما قال أمحد شوقي

                                     
 .)٢٦٩/ ٧(: السري للذهيب) 1(
 .)٦٠٥ص(جذوة املقتبس للحميدي ) 2(
 .)٢٨ص(الم دول العرب وعظماء اإلس) 3(



٤٥ اإلبداع العلمي

 
ــد   والنـــاس يف عـــداوة اجلديـــد ــن حدي ــام م ــة األوه وقبض

فاخلليل ملا اخترع علم العروض واجه استغرابا شديدا حىت من أقرب 
 الشعر، فدخل عليه الناس إليه أهل بيته فقد روي عنه أنه كان يقطع بيتا من

إن أيب قد جن، فدخل الناس : ولده يف تلك احلالة، فخرج إىل الناس، وقال
 :عليه وأخربوه مبا قال ابنه فقال للتو

أو كنت أعلم مـا تقـول عـذلتكا         لو كنت تعلـم مـا أقـول عـذرتين         
ــذلتين  ــاليت فع ــت مق ــن جهل ــذرتكا لك ــك جاهــل فع وعلمــت أن

 .)1(ه أخوهويف رواية أن الذي دخل علي

وملا اخترع جاليليو التلسكوب ومتكن به من رؤية الكواكب واألبراج 
إن :  الذي قال)م١٥٤٣ت ( السماوية، وجد فيه ما يؤيد رأي كوبرنيكوس

 رأت الكنيسة أا ختالف الدين، أما ةًاألرض تدور حول الشمس، قول
بني املوت وأما جاليليو فقد حاكمته الكنيسة وخريته  ،ىكوبرنيكوس فقد قض

 بقية عمره معتزال مهموما، حىت ىأو التنصل من دعواه فآثر احلياة، ولكنه قض
مات وهو يردد ولكنها تدور، ولقد خري رفيق له هو برونو كما خري هو 

 .)2(فرفض التنصل، فقتل حرقا بالنار
 واالجتهاد كما أن الشجاعة ضرورية يف العمل ذاته فإن البحث والتنقيب

                                     
 .)١٢٦٩/ ٣(دباء انظر معجم األ) 1(
 .)١٠٦ص(أمحد سليم سعيدان / انظر مقدمة لتاريخ التفكري العلمي يف اإلسالم د) 2(



  العلمياإلبداع

حيتاج إىل شجاعة معنوية تقطع التردد وتنفي اخلوف والوجل، مرة تلو مرة، 
وتعلم اإلقدام واملضي يف العمل إىل النهاية، حىت وإن واجه صعوبات أو 
معضالت يف بداية الطريق، فال ينبغي أن يتخلى عن عمله حىت يبلغ الغاية 

وب ورمبا انقطع ءاملرجتاه ألن إبداع العمل حيتاج إىل وقت طويل وعمل د
نسان يف وسط الطريق إن مل يكن متحليا ذه الشجاعة فعاد عليه ذلك اإل

 فمات لغماباألسى واحلزن إن كان من ذوي اإلحساس املرهف، بل رمبا قتله 
 عنه عقب ىكمدا كما حصل جلماعة من العلماء منهم سيبويه فيما حيك

اب يف تلك مناظرته الكسائي يف املسالة الزنبورية فقد قتله اهلم، مع أن الصو
 .)1(املناظرة كان معه

ا للسعد  وكما حصل أيض)2(وكما حدث للخوارزمي مع اهلمذاين
 . وغريهم كثري)3(التفتازاين بعد مناظرة الشريف اجلرجاين

ري كابانا انتحر ألنه مل ينجز أعماله األدبية ااسويبل إن األديب الياباين 
 .)4(فهو صاحب أكرب إنتاج غري متكامل

                                     
/ ٨( وقد حكم عليها الذهيب بأا كذب كما يف السري )٢١٢٥/ ٥(انظر معجم األدباء ) 1(

ام راورات العلماء وحمالنحو والصرف يف مناظ:  وانظر تفاصيل املناظرة يف كتاب)٣٥١
 .)٧٨-٦٦ص(للزاكي 

 . فما بعد)٢٤٢/ ١(انظر القصة بطوهلا يف معجم األدباء ) 2(
 .)٣٠٥/ ٢(للشوكاين : البدر الطالع) 3(
 .)١٣٦ص(هكذا علمين وردزورث ) 4(



٤٧ اإلبداع العلمي

 :)1(س قنصليقول إليا
إن التردد بـاب الضـعف والكسـل        ا تسـتعني بـه    جرد من العـزم سـيفً     

خري من اجلنب و التشـكيك والوجـل        والسعي حىت وإن أفضـى إىل خطـأ        
ــه حــذرا ما أصغر الفرق بني املـوت والشـلل        ســاء الفتــور ولــو مسيت
ــا  ــه مقتنع ــن يبغي ــاة مل ــار احلي غ

 
ما مـن جنـاح إذا فكـرت بالفشـل      

 :ح إذا فكرت بالفشل كما قال اآلخراا صحيح فما من جنوهذ 
 وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح

ة قارومرحلة الوصول إىل اهلدف أو الغاية أو ما يسميها األدباء اإلش
النفسية إمنا حتصل يف الغالب بعد هذه املرحلة املضنية كما حصل للشيخ 

 جائزة امللك فيصل العاملية فهو حممود شاكر يف كتابه املتنيب الذي نال عليه
م مر عليه حنو أسبوع وهو ال جيد إىل ١٩٣٥يذكر أنه يف أوائل ديسمرب عام 

ه ال أتوقف أوأخذت ديوان املتنيب مرة خامسة أقر«: هدوء نفسه منفذا يقول
وال أمل وال أهدأ، وأنا يف خالل ذلك أراجع كل ما يف تراجم أيب الطيب 

ل وغريها، تبعا للخواطر اليت تنشأ وأنا أقرأ وبعض كتب التاريخ والرجا
 .األبيات أو القصائد

فراشي  ويف فجر الثاين عشر من شهر رمضان صليت فلما جئت آوي إىل
طار النوم من عيين، ومع طريانه تبدد القتام الذي كان يلفين، وذهب التعب وما 

أنا به  مرات فلقيت من النصب، وجتلى يل طريق بان يل كأين سلكته من قبل
                                     

 .)٨١ص(رباعيات خمتارة ) 1(



  العلمياإلبداع

 عجلة من أمري ىخبري وأخذت األوراق اليت كنت كتبتها فمزقتها وأنا عل
 مكتيب وأخذت ىونبذا يف صندوق القمامة، وأعددت أوراقي وجلست عل

 علي ال ىقلمي ومسيت بذكر اهللا وكتبت ومضيت أكتب كأين أسطر ما ميل
 من حرية وال حبث عن أسلوب وطريق وال تردد وال هيبة لشيء وال حترج

 .)1(»إخل... غرابة ما أقول وما أكتب 

 :علو اهلمةومن تلك الصفات 

وهذا أمر مهم يف العمل اإلبداعي ألنه هو احملرك الداخلي األقوى حنو 
 واملثابرة، وحبسب هذا الدافع تتفاوت الطاقة الناجتة عنه، ألنه دالعمل واجل

نا أحد القوانني األساسية مبثابة الفتيل الذي يفجر القوة الكامنة، وإذا ما تذكر
: الثالثة اليت يقوم عليها علم احلركة أو ما يسمى الديناميكا، والذي يقول

 .)2(لكل فعل رد فعل مساو له يف املقدار ومعاكس له يف التأثري

 مث طبقناه هنـا عرفنـا ملـاذا بلـغ األمـر باإلمـام الشـافعي أن                 
 :)3(يقول

                                     
 .)٤٦(املتنيب ) 1(
بة اهللا بن ملكا البغدادي يف كتابه املعترب يف هذا القانون ينسب خطأ لنيوتن، وقد سبقه إليه ه) 2(

 اء وموسوعة العلم)٨٩ص(لعبد اهللا الدفاع : احلكمة، انظر أعالم الفيزياء يف اإلسالم
 .)٢٥٢ص(إلبراهيم بدران وحممد فارس : واملخترعني

 .)١١٨ص(هذا الشعر ينسب لإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل انظر الديوان ) 3(
كا نوهي الدولة املسماة اآلن سريال: ة أطلق عليها العرب قدميا اسم سيالنوسرنديب هي جزير

 .فهي بالد يف غرب إفريقيا حول مايل وغانا: وهي مشهورة باألحجار الكرمية، أما تكرور



٤٩ اإلبداع العلمي

 
ـ  ــ ــال سرندي ــؤا جب ــري لؤل أمط

 
آبـار تكـرور تـربا     ـب وفيضـي     

أنا إن عشـت لسـت أعـدم قوتـا          |
 

ــربا    ــدم ق ــت أع ــت لس وإذا م
ــي    | ــوك ونفس ــة املل ــيت مه مه

 
ــس   ــرنف ــرى  ح ــرات ــة كف املذل

| 
 :)1(ومثله علي بن عبد الكايف السبكي حينما قال

 بـــن دارااإىل مـــا مل ينـــل دار لعمـــرك إن يل نفســـا تســـامى

 .)2(ن اجلوزي النحول حيث يقولوتلك اهلمة هي اليت جلبت لإلمام اب
ــديتأاهللا  ــأل أن يطـــول مـ سـ
 

ــييت    ــا يف ن ــام م ــال باإلنع وأن
يل مهــة يف العلــم مــا مــن مثلــها 

 
وهي اليت جنت النحـول هـي الـيت         

حلفت من الفلـق العظـيم إىل املـىن          
 

ــت  ــال فلب ــل الكم ــت إىل ني دعي
كم كان يل من جملـس لـو شـبهت          

 
ــة   ــبهت باجلنـ ــه لتشـ حاالتـ

 
 .مقدار اهلمة يكون العمل واإلجنازفب

 :اإلثارة والغضبومن تلك الصفات والدوافع، 
.  مفيداإذا أحسن توظيفه، واستغالله يف اخلري كان: وهو عنصر قوي مؤثر

                                     
  ودار)١٧٩/ ١٠(للسبكي :  وطبقات الشافعية الكربى)٦٩/ ٣(الدرر الكامنة البن حجر ) 1(

 مث هـ٧١٩ األقدمني، ومن اللطائف أن هذا البيت قاله يف سنة ابن دارا هو أحد ملوك الفرس
 : هـ قوله٧٤٧أضاف إليه سنة 

ــاء  ــدنيا هب ــذا أرى ال ــن ه وال أرضى سوى الفـردوس دارا      فم  
 .)٤٢٨/ ١(البن رجب احلنبلي : ذيل طبقات احلنابلة) 2(



  العلمياإلبداع

الشهوة والغضب خلقا ملصلحة «: ناجعا كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)1(»منفعة، لكن املذموم هو العدوان فيهماو

ولدينه ففي الصحيحني عن عائشة،  احملمود الغضب هللاومن الغضب 
 منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما مل ينتهك rما رأيت رسول اهللا «: قالت

 شيء كان من أشدهم من حمارم اهللا تعاىل شيء فإذا انتهك من حمارم اهللا تعاىل
 .)2(»يف ذلك غضبا

 خطيبالوجاء يف صفة الصحابة رضي اهللا عنهم أم كانوا يتبادحون ب
 .)3(فإذا كانت احلقائق كانوا هم الرجال

وكانوا يتناشدون الشعر يف جمالسهم، ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا 
 .)4(أريد أحد منهم على شيء من أمر اهللا دارت محاليق عينيه كأنه جمنون

فالقوة الغضبية هي طاقة نفسية عظيمة الفائدة كانت خلف كثري من 
 .ية منها والعمليةاألعمال اإلبداعية العلم

وهي طاقة استفزازية آنية، وليست استمرارية ذاتية كما هو احلال يف اهلمة 
 أن أحد وبقدر الدافع االستفزازي يكون العمل اإلبداعي قوة وضعفا، فقد ذكر

                                     
 .)٨٣/ ١٣(جمموع الفتاوى ) 1(
 ومسلم )٣٣٦٧( )١٣٠٦/ ٣( rقب باب صفة النيب ملناااحلديث أخرجه البخاري يف كتاب ) 2(

 .)٢٣٢٧( )١٨١٣/ ٤( لآلثام rيف كتاب الفضائل باب مباعدته 
 .)٢٠١( )١١٧ص(صحيح األدب املفرد ) 3(
 .)٤٣٢( )٢٠٩ص(املصدر نفسه ) 4(



٥١ اإلبداع العلمي

 وشتمه وطعن فيه فغضب شيخ rاليهود يف زمن ابن تيمية تكلم يف الرسول 
عظم كتبه مساه الصارم املسلول على اإلسالم غضبا شديدا وألف كتابا من أ

 رد فيه على ذلك اليهودي وأطال النفس فيه ومن يقرأ هذا rشامت الرسول 
اب الغيظ من هإن ذ: الكتاب جيد فيه نفس املغضب وقوة املبدع، حىت إنه قال

 .)r)1تل من يسب الرسول قصدور املؤمنني ال حيصل إال ب

مهية ، سواء متثل يف الغضب أو فعنصر اإلثارة النفسية أمر يف غاية األ
حىت يف اخلوف، فإن اخلوف رمبا حرك الطاقة الكامنة يف النفس، فنتجت عنها 
أعمال هائلة، رمبا ال يقدر على فعلها ذلك الشخص، بعينه لو جترد عن ذلك 
الدافع، كما ذكر عن حذيفة بن بدر أنه أغار على هجان للنعمان بن املنذر 

 خوفه أن يدرك سار يف ليلة واحدة مسرية مثان بن ماء السماء، ومن شدة
 .)2(طيماحلليال فضرب به املثل يف شدة السري وقوة اجللد، حىت قال قيس بن 

ــرنا  ــة مث سـ ــا باإلقامـ ــدر مهمنـ ــن ب ــة اخلــري اب مســري حذيف

وحكي أن ملكا رأى شيخا وثب وثبة عظيمة على ر فتخطاه 
تحضره وحادثه يف ذلك، والشاب يعجز عن تلك الوثبة، فعجب منه واس

 .)3(فأراه ألف دينار مربوطة يف وسطه

 ذلك ورمبا كان دافع اإلثارة النفسية هذا طريقا إىل اإلبداع والتفوق أيا كان
                                     

 ).٢٠ص(الصارم املسلول ) 1(
 ).١٩/ ٢(املستطرف لألبشيهي ) 2(
 ).٣٣ /٢(املصدر نفسه ) 3(



  العلمياإلبداع

ا يف طلب العلم والتحصيل، كما ذكر عن أمحد بن خالد بن املثري، خصوص
وصحب اب القرطيب فقد طلب يف أول حاله العبادةيزيد املعروف بابن اجلب 

فنظرت إىل قوم يتهارشون على الدنيا يعين فقهاء : وضاح وأخذ عنه، قال ابن
مىت احتجت إىل شيء من ديين رجعت إىل هؤالء فكان ذلك : عصره، فقلت

 .)1(مما محلين على اجلد يف الطلب والنظر يف الفقه والعلم

ليف عظيمة بسبب ذلك، كما وقع البن حزم حيث آورمبا حصلت ت
لكل شيء فائدة ولقد انتفعت مبحك أهل اجلهل منفعة « :سهيقول عن نف

عظيمة وهي أنه توقد طبعي، واحتدم خاطري، ومحي فكري، ويج نشاطي، 
فكان ذلك سببا إىل تواليف يل عظيمة املنفعة، ولوال استثارم ساكين، 

 .)2(» كامين ما انبعثت لتلك التواليفمواقتداحه

 حدود، وهي احملرك األساس جلميع فاملقصود أن قدرة النفس ليس هلا
قوى اجلسد الظاهرة والباطنة، وال سيما قنوات املعرفة والتلقي، السمع 
والبصر والفؤاد، فإا أمهات ما ينال به العلم ويدرك كما سنتحدث عنه يف 

 .النقطة الثالثة وهي القوة اجلسدية
 : القوة اجلسدية-جـ

 وتراكيب حبيث جت ووشائوال أقصد ا التكوين اجلثماين من عضال
                                     

 .)١٧٦/ ٥(ملدارك ترتيب ا) 1(
 .)٣٦٧/ ١(رسالة يف مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم األندلسي ) 2(



٥٣ اإلبداع العلمي

يكون املبدع ضخم املنكبني، عبل الذراعني، مبسوط اجلسم، مديد القامة كال، 
وإمنا املقصود هو الطاقة احليوية والنشاط املتدفق الذي هو شعلة اإلبداع ووقود 
أتونه حىت وإن كان صاحبها لطيف اجلسم، حنيل البدن، فإن هذا ليس مقياسا 

 اط بل رمبا كان العكس هو الصحيح، كما قال للطاقة واحليوية والنش
 :بعضهم

عليـــه مـــن توقـــده دليـــل تــراه مــن الــذكاء حنيــف جســم
ــايل  ــخم املع ــىت ض ــان الف ــل  إذا ك ــم النحي ــره اجلس ــيس يض فل

 :وكما قال اآلخر
فآيتـــها البـــدن الناحـــل   إذا مسنـــت مهـــة يف الضـــلوع

ساقيه حينما لعبت به وما قصة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، ودقة 
 .)1(الريح وهو على الشجرة خبافية

شاط الذي هو ضد اخلمول واهلزال أمر ضروري نفوجود احليوية وال
وما عرف عن أحد من املبدعني أنه كان حيمل فريوس الكسل، وال ميكروب 
اخلمول، الذي يؤثر على القوة العقلية والنفسية ألن اجلسد اهلزيل املريض ال 

صل شحنة احلياة إىل النفس توصيال صحيحا، تقوم عليه مبهمتها ميكن أن يو
 .)3(فين ناصفح وهلذا قال )2(ودورها فضال عن أن يوصلها إىل العقل

                                     
 . وقال حمققوه صحيح لغريه)٩٢٠( )٢٤٤ ،٢٤٣/ ٢(انظرها يف املسند ) 1(
 .)١٠٥/ ١(حملمد قطب : انظر منهج التربية اإلسالمية) 2(
أرباب  هو سفر نفيس أوصي به و)٦٧ص(جممع احلكم واألمثال يف الشعر العريب ألمحد قبش ) 3(

 .الذوق وحمتريف البيان



  العلمياإلبداع

ومىت استقام اجلسـم أمكـن بعـده       
 

ــه  ــظ الن ــامىحف ــيانة األفه  وص
 

 :وقال اآلخر
ــيطة   ــون نش ــوم إذا تك إن اجلس

 
تقــوى بفضــل نشــاطها األحــالم 

 
ها قال اهللا وة يف اإلسالم مقصودة ال لذاا، وإمنا لغريوهلذا كانت الق

وجعلها صفة ] ٦٠: األنفال [}وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة{: تعاىل
ِإنَّ اَهللا اصطَفَاه علَيكُم {مدح وتفضيل كما قال تعاىل واصفا طالوت 

إن جلسدك « rوقال ] ٢٤٧: البقرة[ }وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسِم
 اهللا من املؤمن املؤمن القوي خري وأحب إىل«ا  وقال أيض)1(»عليك حقا
 .)3( والقوة هنا تشمل كال القوتني اإلميانية واجلسدية)2(»الضعيف

وهذا كله ألجل اكتساب الطاقة واحليوية اليت متد النفس والعقل بالقوة 
 .)4(للعمل واإلنتاج

                                     
هذا طرف من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التهجد باب ما يكره من ترك قيام ) 1(

 ومسلم يف صحيحه، كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر )١١٠٢( )٣٨٧/ ١(الليل 
 . من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص)١١٥٩( )٨١٢/ ٢(

باب يف األمر بالقوة وترك : هذا طرف من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب القدر) 2(
 .)٢٦٦٤( )٢٠٥٢/ ٤(العجز 

/ ١(حملمد قطب :  ومنهج التربية اإلسالمية)١٥٧/ ٨(انظر إكمال املعلم للقاضي عياض ) 3(
١٠٥(. 

ا تعوض الدم الذي أن رياضة املشي مفيدة جدا إلزالة التعب الذهين، كما أ: ذكر األطباء) 4(
 )١٣٠ص(ينقص بكثرة األعمال العقلية، انظر الطريق إىل العبقرية 



٥٥ اإلبداع العلمي

سد بالنفس والعقل أمر معروف منذ القدم، حىت إن العلماء وارتباط اجل
قد أوجدوا عالقات بني ظاهر اجلسد وباطنه وجعلوا الشكل اخلارجي للبدن 

 .طريقا ملعرفة اهليئة الداخلية للنفس وهو ما يسمى بعلم الفراسة اخللقية

وأصل هذه الفراسة أن اعتدال اخللقة والصورة هو من : قال ابن القيم
ل املزاج والروح، وعن اعتداهلا يكون اعتدال األخالق واألفعال وحبسب اعتدا

احنراف اخللقة والصورة عن االعتدال يقع االحنراف يف األخالق واألعمال إىل 
ومعظم تعلق الفراسة بالعني فإا مرآة القلب وعنوان ما فيه، مث : أن قال

 والرأس اليت تدل باللسان فإنه رسوله وترمجانه، مث ذكر بعض هيئات اجلسد
 .)1(على الذكاء والبالدة والشجاعة واخلوف

وكل داخل على اجلسم سواء كان حسيا أو معنويا فإنه يؤثر على 
 .وهو نوعانالنفس والعقل سلبا أو إجيابا، 

 . غذاء معنوي-١
 . غذاء حسي مادي-٢

أما الغذاء املعنوي فيكون عن طريق السمع والبصر والفؤاد وهذه القنوات 
 أعظم الطرق إىل العقل والنفس كما أسلفنا وهي أمهات ما ينال به العلم هي

 امنت اهللا على  وهلذا)2(ويدرك كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
                                     

 . وانظر كتاب الفراسة للفخر الرازي)٤٨٨/ ٢(مدارج السالكني ) 1(
 .)٣٠٩/ ٩(جمموع الفتاوى ) 2(



  العلمياإلبداع

واُهللا أَخرجكُم ِمن {: خلقه أول خروجهم إىل الدنيا كما قال اهللا تعاىل
ونَ شلَمعال ت اِتكُمهطُوِن أُمةَ باَألفِْئدو ارصاَألبو عمالس لَ لَكُمعجئًا وي

ثُم سواه ونفَخ ِفيِه ِمن {: وقال أيضا] ٧٨: النحل [}لَعلَّكُم تشكُرونَ
 }روِحِه وجعلَ لَكُم السمع واَألبصار واَألفِْئدةَ قَِليالً ما تشكُرونَ

لكل عضو من هذه األعضاء من العمل والقوة وقال فيها ] ٩: السجدة[
ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا ِمن الِْجن واِإلنِس لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ ِبها {

: األعراف [}ولَهم أَعين ال يبِصرونَ ِبها ولَهم آذَانٌ ال يسمعونَ ِبها
١٧٩.[ 

 وعي، والسمع بال تدبر وأهم هذه الثالثة هو واملقصود هنا الرؤية بال
 :القلب، والبقية طرق إليصال العلم إليه كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

صاحب العلم يف حقيقة األمر هو القلب، وإمنا سائر األعضاء حجبة له «
فقد شيئا من من توصل إليه من األخبار ما مل يكن ليأخذه بنفسه حىت إن 

 .)1(»ه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيههذه األعضاء فإن
وأما الغذاء احلسي املادي فهو يؤدي إىل إشباع الرغبات وامليول 
املتعددة عند اإلنسان مبا يعود باألثر البني على النفس، والعقل سلبا أو إجيابا 

طعم فاخلمر مثال ى عنها اإلسالم ألا تفسد العقل، كما أمر باالحتياط يف امل
وحتري احلالل الطيب حىت ال يقع املسلم يف احلرام فيقسو قلبه وتظلم نفسه 
 : وينغلق فكره، وبالتايل يقل عمله ونشاطه، كما قال بعض العلماء يف قوله تعاىل

                                     
 .)٣١٠/ ٩(جمموع الفتاوى ) 1(



٥٧ اإلبداع العلمي

] ٥١: املؤمنون[ }يا أَيها الرسلُ كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحا{
يبات قبل العمل الصاحل، ألن يف ذلك عونا على الطاعة فأمرهم بأكل الط: قال

إن أول ما يننت «: وانشراحا هلا ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة مرفوعا
 .)1(»من اإلنسان بطنه فمن استطاع أال يأكل إال طيبا فليفعل

وليس التأثري على العقل والنفس مقصورا على احملرم فقط، بل رمبا أثر 
أيضا، كما هو احلال يف أكل حلم اإلبل مثال، قال شيخ فيه بعض املباحات 

إن اآلكل منها تبقى فيه قوة شيطانية ألن الغاذي شبيه باملغتذي «: اإلسالم
وقد روي فيها أا جن خلقت من جن، وأن على ذروة كل بعري شيطان 

الشياطني خلقت من نار، فإذا توضأ العبد من حلوم اإلبل كان يف ذلك من و
وة الشيطانية ما يزيل املفسدة خبالف من مل يتوضأ منها فإن الفساد إطفاء الق

وهلذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من «:  قال»حاصل معه
الطري ألا دواب عادية، باالغتذاء ا جتعل يف خلق اإلنسان من العدوان ما 

 .)2(»يضره يف دينه
ى األخالق والطباع كما فثبت ذا أن الغذاء املادي احملسوس يؤثر عل

 .قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا

                                     
 وانظر املزيد من )٦٧٣٣( )٢٦١٥/ ٦(الصحيح كتاب األحكام باب من شاق شق اهللا عليه ) 1(

 فما )٢٤ص(أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية للطريقي : النصوص وشرحها يف كتاب
 .بعد

 .)٥٢٣/ ١٩(جمموع الفتاوى ) 2(



  العلمياإلبداع

ويروى عن اإلمام أمحد أنه دخل على جارية أعجمية وقد أخذت ابنه 
تزعه من يدها ووضع أصبعه يف فمه ليخرج ما دخل يف نعبد اهللا ترضعه فا

 أن تؤثر فيه هذه الرضعة، فكان عبد اهللا بعدما ىأخش: بطنه من اللنب، وقال
هو من أثر تلك : ابه تلعثم يف كالمه وكالل فإذا سئل عنه قالكرب رمبا أص

 .الرضعة

إن « :)1(يف حتديث الثقافة العربية: واخلالصة هي ما قاله صاحب كتاب
 : لذة الطعام، واألخرى: إحدامها:طعام الطاعم ينتج له يف حياته نتيجتني

كون هو النشاط الذي يتولد عن تغذية اجلسم فيبدع به صاحبه إبداعا لن ي
 .»نفسه يستطيع أن يتنبأ به ساعة استوائه إىل مائدة الطعام

وكذلك األمر يف مسألة القدرة الطبيعية، فإن العجز الطبيعي عند 
 ملن هذه حاله التفوق واإلتقان فضال اإلنسان دليل ضعف ومخول غالبا، فأىن

 .عن االبتكار والتجديد واإلبداع
لة األديب اللبنانية عن أيب وحيضرين يف هذا الصدد حبث نشر يف جم

 املعري ذهب فيه صاحبه وهو األستاذ اخلويل، إىل أن أبا العالء إمنا منعه ءالعال
من الزواج مانع العجز الطبيعي وليس الزهد أو الفلسفة اليت عرف ا أبو 

م ١٩٤٥العالء فرد عليه األستاذ عبد السالم هارون يف جملة املقتطف عام 
 تلك العبقرية املتدافعة املتزامحة يف تلك الرجولة كيف نتصور «: وقال

الناقصة؟ إن العبقرية املمتازة مل تكن يوما يف ضعاف الرجال، بل إين ألذهب 
                                     

 .)٢٩٨ص(لزكي جنيب حممود ) 1(



٥٩ اإلبداع العلمي

إىل أن أبا العالء كان من قوة طبيعة الرجل باملكان الذي حيمله على التقلل 
ط من املطعم واملشرب ليكف عوارم هذا امليل ويصري إىل حال من العفة وضب

 .)1(»النفس
 

******** 

                                     
 .)٢٧٥ص(قطوف أدبية، لعبد السالم هارون ) 1(



  العلمياإلبداع



٦١ اإلبداع العلمي

 
 الفصل السادس

 مقومات اإلبداع العلمي
وأعين ا تلك األمور اليت ال بد من وجودها لنجاح العمل، وهي شرط 
ضروري يف عملية اإلبداع، لكنها تنال باالكتساب والتحصيل أكثر من 

 :األسس السابقة وأهم هذه املكونات ما يلي
 والسعي احلثيث لإلحاطة ئلهالتمكن يف العلم وهضم مسا: أوال

 :بقضاياه وتصورها على وجهها الصحيح يساعد على هذا ما يلي
 وهذا أمر غاية يف األمهية، فإن العادة جارية بأن : التخصص-١

اإلنسان ال يبدع يف فنه وال يتقن علمه إال إذا ختصص يف فن واحد واستفرغ 
اهبه ورزق مع ذلك فيه غاية جهده ألن اإلنسان مهما طال عمره وكثرت مو

ة فإنه لن يستطيع أن حييط بدائرة العلم الواحد يالفهم احلاد واحلافظة الواع
وم، فالعلم الواحد يف دائرته لإحاطة تامة فضال عن استيعاب شىت املعارف والع

 :)1(الضيقة حبر زاخر فكيف بعلوم عدة؟ واحلال كما قال القائل
ــد  ــا أح ــم مجيع ــوى العل ــا ح ــه  م ــو مارس ــنة ال ول ــف س  أل
ــن كــل شــيء أحســنه إمنــا العلــم كبحــر زاخــر     فاختــذ م

 

                                     
 مجع )١٢٧ص( ديوان الشافعي ينسب هذان البيتان لإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل انظر) 1(

 .جماهد جت، والذي أعده أفضل مجع وحترير للديوان حىت اآلن. وحتقيق د



  العلمياإلبداع

 فقد -وهو من هو ذكاء وحفظا-وقد أدرك هذا املعىن اإلمام الشافعي 
 ؟تريد حتفظ احلديث وتكون فقيها«: قال أليب علي بن مقالص أحد تالمذته

 .)1(»هيهات ما أبعدك من ذلك
واحلديث واللغة والطب واملراد هنا علوم املقاصد كالتفسري والفقه 

 وحنوها وليس املراد علوم اآللة كاملصطلح واألصول والنحو والبالغة وما
 حمصورة األبواب وإن ،شاها ألن هذه حمدودة املسائل وإن بلغت آالفا

مجعت أصنافا خبالف علوم املقاصد فإا مترامية األطراف، كثرية األكناف 
ه حبرا ال ساحل له، أضف إىل ذلك أنه فلو أخذنا علما كالتفسري مثال لوجدنا

مشتمل على علوم كثرية، فهناك أحكام القرآن وإعجاز القرآن البالغي 
واللغوي والعلمي والقراءات والتجويد والرسم واملناسبات ولغة القرآن من 

 إخل وهناك التفسري باملأثور وما  ...غريب وأمثال وخطاب وأشباه ومبهمات
 .ول والناسخ واملنسوخ وغريهايلتحق به من أسباب الرت

ائلة سوكذلك الفقه فلو أخذناه يف دائرته الضيقة لوجدناها واسعة فم
كثرية، ونوازله ال تنتهي كما أن هناك فنونا أخرى مساعدة ال بد منها إذا 
أراد اإلنسان أن يكون فقيها حقا، كعلم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه، 

ريج الفروع على األصول ، وعلم أسباب وعلم مقاصد الشريعة وعلم خت
 .إخل... اخلالف وعلم أصول البدع وهكذا احلديث واللغة 

                                     
 والرسالة )١٥٢/ ٢( ومناقب الشافعي للبيهقي )١٣٥ص(آداب الشافعي ومناقبه للرازي ) 1(

 .)٢٢١ص(ة للكتاين فاملستطر



٦٣ اإلبداع العلمي

 فاملقصود أن دائرة العلم الواحد واسعة، فكيف ا جمتمعة؟
وعليه فماذا يضري العامل إذا ما ختصص يف فن من فنون العلم الواحد 

 الفقه أو مصطلح كإعجاز القرآن أو القراءات أو مقاصد الشريعة أو أصول
 حبيث ينصرف كلية إىل تعلمه وتعليمه والتأليف ؟احلديث أو فقه اللغة مثال

فيه فإنه سيستفيد ويفيد فيه بال ريب، ورمبا ابتكر واستخرج منه فنونا أخرى 
 .جديدة مل يسبق إليها، فيكون مبدعا حبق

الوجيز ستأنس يف هذا مبا قاله ابن عطية يف مقدمة كتابه العظيم احملرر أو
  أن وختري من العلوم واجتىبتىبجرأيت أن الواجب على من ا«: حيث قال

يعتمد على علم من علوم الشرع، يستنفذ فيه غاية الوسع، جيوب آفاقه ويتتبع 
ول إليه ؤيأو ما أعماقه ويضبط أصوله وحيكم فصوله ويلخص ما هو دونه 
 كاحلصن املشيد ويعين بدفع االعتراضات عليه، حىت يكون ألهل ذلك العلم

 .)1(»والذكر العتيد يستندون فيه إىل أقواله، وحيتذون على مثاله
 العلماء الكبار على هذا األمر، فقد كان أحدهم يستفرغ ىوقد جر

ويشارك يف بقية العلوم على قدر مواهبه  غاية جهده يف علم أو علمني فقط،
وهلذا يذكرون ومداركه وميوله حبيث يصري مرجعا يف ذلك العلم حجة فيه، 

يف تراجم العلماء أن فالنا كان إماما يف احلديث مثال، كما يذكرون عنه أن 
له مشاركة قوية يف فن كذا وكذا، وقلما جيتمع يف عامل واحد اإلمامة يف 

 .علوم كثرية

                                     
 .)٣/ ١(احملرر الوجيز ) 1(



  العلمياإلبداع

ما طلب « :فهذا أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل، قال عنه اإلمام الشافعي
 لكن أبا حنيفة ليس بذاك يف )1(» حنيفةأحد الفقه إال كان عياال على أيب

 .)2(احلديث بل قد ضعف فيه
وهذا الشافعي رمحه اهللا تعاىل كان إماما يف الفقه واألصول، لكنه مل 

أنتم أعلم باحلديث مين «: يبلغ تلك املرتبة يف احلديث، بل قال لإلمام أمحد
 .)3(» فقولوا لنا حىت نأخذ بهrفإذا صح عندكم احلديث عن النيب 

صحبت الشافعي من مكة إىل مصر، فكنت أستفيد «: وقال احلميدي
 .)4(»منه املسائل وكان يستفيد مين احلديث

لو كنت أحفظ «:  ذاكرت الشافعي فقال:هوقال إسحاق بن راهوي
وهذا ألن إسحاق احلنظلي «: ، قال البيهقي»كما حتفظ لغلبت أهل الدنيا

بوابه سردا، وكان ال يهتدي إىل حيفظه على رسم أهل احلديث، ويسرد أ كان
ما كان يهتدي إليه الشافعي، من االستنباط والفقه وكان الشافعي حيفظ من 
احلديث ما كان حيتاج إليه، وكان ال يستنكف من الرجوع إىل أهله فيما 
اشتبه عليه منه وذلك لشدة اتقائه هللا عز وجل، وخشيته منه، واحتياطه 

 .)5(»لدينه

                                     
 .)١٣٦ص( واالنتقاء البن عبد الرب )٥٦/ ١(اجلواهر املضية للقرشي ) 1(
 .)٢٦٥/ ٤(انظر ميزان االعتدال للذهيب ) 2(
 .)٤٧٠/ ٢( وانظر جامع بيان العلم البن عبد الرب )١٥٤/ ٢(مناقب الشافعي للبيهقي ) 3(
 .)١٥٣/ ٢(املصدر السابق ) 4(
 .املصدر نفسه) 5(



٦٥ اإلبداع العلمي

سلوا «:  سئل عن حرف من غريب احلديث، فقالوهذا اإلمام أمحد
 بالظن rأصحاب الغريب فإين أكره أن أتكلم يف قول رسول اهللا 

 .)1(»فأخطئ
فتسمعون « :وهذا شعبة بن احلجاج حدث يف جملسه فقال يف حديث

: ، فرد عليه األصمعي وكان جالسا يف ذلك الس وقال» طري اجلنةشجر
 خذوها عنه، فإنه أعلم :ظر إليه شعبة، وقال فن-يعين بالسني املهملة-جرس 
 .))2ذا منا

بل رمبا متيز اإلنسان يف نوع دون نوع يف دائرة العلم الواحد، فهذا 
ل عن املناسك سهل ئكان إذا س« :اإلمام أمحد يقول عن سفيان بن عيينة
 .)3(»عليه، وإذا سئل عن الطالق اشتد عليه

باره عند العلماء، ومن ومن هنا كان لرأي املتخصص وزنه واعت
اتفقوا : من غلب عليه فن يرجع إليه فيه دون غريه، وقالوا: مقوالم يف ذلك

من تعاطى حترير فن غري فنه فهو : على الرجوع يف كل فن إىل أهله، وقالوا
اخلارج عن : وقالوا بالعجائب،أتى إذا تكلم املرء يف غري فنه : متعين، وقالوا

 .)4(غري فنه يفضحه االمتحانلغته حلان، والداخل يف 
                                     

 .)٢٧٢ص(علوم احلديث البن الصالح ) 1(
 .)١٦٨/ ٣(خاوي فتح املغيث للس) 2(
 قلت لعل )٢٢٩ص( والكواكب النريات البن الكيال )١٩٠/ ١١(ذيب الكمال للمزي ) 3(

 .خربته باملناسك لكونه مكيا
 )٦٨٣/ ٣(البن حجر :  وفتح الباري)٣٥٧/ ٩(للسبكي : انظر طبقات الشافعية الكربى) 4(

ضمن احلاوي (لسيوطي  واحلبل الوثيق يف نصرة الصديق ل)٦٨/ ٢(وفتح املغيث للسخاوي 
 .)٨ص( والتعامل لبكر أبو زيد )٢٧/ ١( وحتفة األحوذي للمباركفوري )٣٢٦/ ١للفتاوي 



  العلمياإلبداع

 إن علم اجلرح والتعديل من الغيبة :وقال ابن حبان يف الرد على من قال
 ولو متلق قائل هذا القول إىل باريه يف اخللوة، وسأله التوفيق إلصابة :احملرمة

 .)1(احلق، لكان أوىل به من اخلوض فيما ليس من صناعته
له، وتوىل األمر غري البصري به هأإذا تعاطى الشيء غري : وقال اجلرجاين

 .)2(أعضل الداء واشتد البالء
ال آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخالء فيها وهم : وقال ابن حزم

من غري أهلها، فإم جيهلون ويظنون أم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أم 
 .)3(يصلحون

 أن على« :وقال احلميدي بعد أن ذكر اخلالف يف موت أحد احملدثني
أبا سعيد بن يونس قد حكى قول أمحد بن حممد بن عيسى ومل يعترض عليه، 

 .)4(»وهو من أهل البحث عن أهل املغرب واالختصاص مبعرفتهم
ألن أبا سعيد بن :  كالم أمحد هذا وجعله مقبوال كما ترىىفقد مش

 .يونس املتخصص يف رجال املغرب مل يعترض عليه

                                     
 .)١٧/ ١(اروحني ) 1(
 .)٤٨٢ص(دالئل اإلعجاز ) 2(
 .)٣٤٥/ ١(مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم األندلسي ) 3(
 .)٥٤٢/ ٢(جذوة املقتبس للحميدي ) 4(



٦٧ اإلبداع العلمي

إذا كانوا عارين عن تنقيد األحاديث ال جلة الفقهاء أف: وقال اللكنوي
 .)1(نسلم الروايات اليت ذكروها من غري سند وال مستند إال بتحقيق احملدثني
 ثقة :وقال اإلمام حيىي بن معني ملا سئل عن إبراهيم بن حممد بن عرعرة

معروف مشهور بالطلب كيس الكتاب، ولكنه يفسد نفسه يدخل يف كل 
 .)2(شيء

لم أن ما اشترطه السيوطي يف ادد يف منظومته حتفة وذا التقرير تع
 :املهتدين بأحكام اددين عندما قال
ــن   ــن ف ــا لك ــون جامع ــزمن وأن يك ــه أهــل ال )3(وأن يعــم علم

مل يتوفر هذا الشرط يف غالب اددين الذين ذكرهم يف منظومته ألنه 
كن هذا الشرط ندر يف زمانه فضال عن زماننا، وهلذا مل ي شرط عزيز، رمبا

 .)4(متفقا عليه بني العلماء

                                     
 .)١٣/ ١(نوي عمدة الرعاية للك) 1(
 وسيأيت مزيد بسط هلذا عند الكالم على العنصر الثالث من )٤٨٠/ ١١(السري للذهيب ) 2(

 .قات واملثبطاتواملع
 وانظر ندوة اإلمام مالك دورة )٧٤ص(التنبئة مبن يبعثه اهللا على رأس كل مائة للسيوطي ) 3(

 .)١٨٢/ ٣(القاضي عياض 
ن هذا األمر، وهو فساد كالم من تكلم يف غري فنه، متفق عليه مما ينبغي التنبيه عليه هنا، هو أ) 4(

بني أصحاب الفنون وعند الناس قاطبة، إال يف علوم الشرع الشريف مع بالغ األسف، فعلى 
حني جند أن املهندر ال يتكلم يف علم الطب، ألنه ليس من بابته والطبيب ال يتكلم يف علم 

 مباحا يرتع فيه كل د أن علوم الشرع أصبحت كًألاجلولوجيا ألنه ليس من صنعته وهكذا، جن
 يفيت ندسمن هب ودرج، فأضحى الكل يعاجل الفتوى دون رادع، أو وازع فالطبيب يفيت وامله

 .إخل واهللا املستعان.. واحلجام يفيت والنجار يفيت
 هذا زمان فيه طي بساطي  وعلوم دين اهللا نادت جهرة



  العلمياإلبداع

فيجب على الطالب إذا ما أراد أن يربز يف :  أخذ العلم عن أهله-٢
لون من العلم أن جيالس أهل ذلك العلم البارعني فيه، ويدرس عليهم 
ويستخرج ما لديهم من دقائق ذلك العلم، ألم أخرب منه بالعلم وأطول عمرا 

طالعا فإن جلسة واحدة مع عامل متمكن رمبا انهم فيه حىت وإن كان أكثر م
ذكر فيها فائدة استخلصها من خالل عمره املديد يف ذلك العلم توفر عليه 

 .جهدا وفريا ووقتا كثريا

وال حيتقر الطالب أحدا من العلماء فقد يوجد يف النهر ما ال يوجد يف 
 .كسائي من منلةالبحر وقد استفاد سليمان عليه السالم من هدهد، واستفاد ال

إن الطالب هلذا الفن علم اخلط والراغب فيه ال : قال املرتضى الزبيدي
بد له من شيخ يريه دقائق الفن، وحيقق له حقائقه، ويكشف له رموزه ويفتح 

لوال : لغوزه ويقرب له دقائقه فقد ورد يف بعض اآلثار عن بعض األخيارله 
 اتاذ فله معه شروط، مث ذكر شروطًاملريب ما عرفت ريب فإذا يسر اهللا له األس

 .)1(مثانية غاية يف النفاسة

 :)2(يوقال ابن العريف األندلس
ــوله   ــا بأص ــافه عامل ــن مل يش م

 
فيقينــه يف املشــكالت ظنــون   

 
ــت  ــياء دون تثب ــر األش ــن أنك م

 
ــون    ــد مفتـ ــيقن فمعانـ وتـ

                                      
 .)١٠٩ص(حكمة اإلشراق ) 1(
 .)٦٦ص( وانظر األدب األندلسي للشكعة )٣١٩/ ٤(الطيب نفح ) 2(



٦٩ اإلبداع العلمي

ــامل  ــو ع ــن ه ــذكرة مل ــب ت الكت
 

ــون   ــا معجـ ــواا مبحاهلـ وصـ
ــا   ــواص عليه ــر غ ــرجوالفك  خم

 
ــون     ــؤ مكن ــا لؤل ــق فيه واحل

 
التزام : والشواهد يف هذا املعىن كثرية، بيد أين أنبه هنا إىل أمر مهم وهو

األدب مع الشيخ؛ ألن الشيخ لن يعطيك ما عنده إال إذا وقرته وجبلته، فيجب 
على طالب العلم مراعاة حق الشيخ والقيام به على أكمل وجه، وهذا هو 

ل على تلميذه ويتحفه بالفوائد واللطائف، وهلذا كان الذي جيعل الشيخ يقب
واهللا ما : الربيع بن سليمان املرادي، أخص تالمذه اإلمام الشافعي، يقول

 .)1( هيبة لهاجترأت أن أشرب املاء والشافعي ينظر إيل
ستطيع ألو : فلهذا ارتفعت مرتلته عند اإلمام الشافعي حىت كان يقول له

 .)2(هأن أطعمك العلم ألطعمتك
بل ال بد من االطالع الواسع  عدم االكتفاء بالدراسة املنهجية، -٣

واملتابعة احلثيثة للجديد يف ذلك العلم، ألن العلم واألفكار كاألشجار تنمو 
وتترعرع كل يوم، فما ترك باألمس يطرق اليوم، وما أغفله املتقدمون يبحثه 

، هذا كالم باطل صوابه ما ترك األول لآلخر شيئا: املتأخرون وهكذا فقوهلم
 .كم ترك األول لآلخر

                                     
 .)١٤٥/ ٢(للبيهقي : مناقب الشافعي) 1(
 .)١٤٧/ ٢(املصدر نفسه ) 2(



  العلمياإلبداع

وال يقتصر طالب العلم على جمال النشر الكتايب بل عليه أن يتابع أيضا 
الدوريات واالت العلمية املتخصصة احملكمة ومواقع النت ذات الصلة كما 
ينبغي له أن حيرص على حضور احملاضرات واملؤمترات واملناقشات وغريها، مما 

 . بذلك العلم الذي يتعاطاهله عالقة

وال يغفلن عن رسائل الدكتوراه واملاجستري احملررة املتقنة واليت تستحق 
أن تكتب مباء الترب املصفى، ولو أن هارون الرشيد وقف عليها ألخذها بوزا 
ذهبا ملا فيها من نفائس األنفاس، وزالل الآلل والتحرير والتقرير مما مل يفطن 

 حام طائرهم عليه، لكن كثريا من تلك األطاريح مع بالغ السابقون إليه وال
 .)1(األسف ما زالت حبيسة األرفف مل تر النور بعد

وبكل حال فينبغي أن جيمع طالب الفن بني القدمي واملعاصر على حد 
طالع سواء ويهتم باجلميع اهتماما واحدا، حبيث يكون عنده م وشغف باال

ا قاله ابن اجلوزي عن نفسه حافزا على والبحث واملتابعة وليكن له فيم
ما أشبع من مطالعة : وإين أخرب عن حايل« :االطالع حيث قال رمحه اهللا

ولو قلت إين ... وإذا رأيت كتابا مل أره فكأين وقعت على كرت الكتب،
 .)2(»طالعت عشرين ألف جملد كان أكثر، وأنا بعد يف الطلب

ي ثالثة آالف كتاب كتبت بيد«: وقال محدون بن جماهد الكليب
                                     

 .أضحت دور النشر يف اآلونة األخرية تتسابق إىل طباعة تلك األطروحات فلله احلمد واملنة) 1(
 .)٧٠٦ص(صيد اخلاطر البن اجلوزي ) 2(



٧١ اإلبداع العلمي

 .)1(»ومخسمائة كتاب، ولعل الكتاب الذي أدخل به اجلنة مل أكتبه بعد

ملا وصل إىل بلدنا كتاب املقامات : وقال حممد بن القاضي عياض
للحريري وكنت مل أرها قبل مل أمن ليلة طالعتها، حىت أكملت مجيعها 

 .)2(باملطالعة

فهذا أنفع من : دقيق فيها أخذ العلم على املسائل واجلزئيات والت-٤
ونس ال  ييا« :اخلبط فيه خبط عشواء، كما قال الزهري ناصحا أحد طالبه

تكابد العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن 
خذه مع األيام والليايل، وال تأخذ العلم مجلة، فإن من رام أخذه مجلة، ذهب 

 .)3(»لشيء مع الليايل واأليامعنه مجلة ، ولكن الشيء بعد ا

إن أحببتما أن ينفعكما اهللا ذا «: وكذا قال اإلمام مالك البين أخته
 .)4(» فأقال منه وتفقها فيه-يعين احلديث-الشأن 

من تعلم علما فليدقق فيه لئال «: مسعت الشافعي يقول: وقال الزعفراين
 .)5(»يضيع دقيق العلم

 حزمة هذا مثله كمثل حاطب ليل، يقطع«: وقال فيمن حيمل العلم جزافا

                                     
 .)١٤٧/ ٥(اضي عياض ترتيب املدارك للق) 1(
 .)١٠٩ص(التعريف بالقاضي عياض لولده حممد ) 2(
 .)٢٢٠ص(اإلملاع للقاضي عياض ) 3(
 .)٧٤١/ ٢(أحكام القرآن البن العريب ) 4(
 .)١٤٢/ ٢(للبيهقي : مناقب الشافعي) 5(



  العلمياإلبداع

 .)1(»حطب فيحملها ولعل فيها أفعى تلدغه وهو ال يدري
وقد مهر بعضهم يف العلم بسلوكه هذا املسلك كما ذكر عن علي بن 
املبارك األمحر صاحب الكسائي، فقد كان هذا الرجل جنديا من اجلنود يف بالط 

احب الكسائي رجال من اجلند من كان األمحر ص: اخلليفة الرشيد، قال ابن قادم
رجال النوبة على باب الرشيد، وكان حيب  علم العربية وال يقدر على جمالسة 
الكسائي إال يف أيام غري نوبته وكان يرصد مصري الكسائي إىل الرشيد ويعرض 
له يف طريقه كل يوم فإذا أقبل تلقاه وأخذ بركابه مث أخذ بيده وماشاه إىل أن 

 . عن املسألة بعد املسألةهله يف طريقئستر اخلليفة، وسايبلغ الستر أي 
فإذا دخل الكسائي رجع إىل مكانه فإذا خرج الكسائي من الدار تلقاه 
من الستر وأخذ بيده وما شاه يسائله حىت يركب وجياوز املضارب، مث 
ينصرف إىل الباب فلم يزل كذلك يتعلم املسألة بعد املسألة حىت قوي ومتكن، 

:  من تستخلف بعدك؟ قال:ا حريصا وهلذا ملا قيل للكسائيوكان فطن
 .)2( بن األمحريستخلف علأ

من أراد علو بنيانه فعليه توثيق أساسه «: يقول ابن القيم يف هذا الصدد
 .وإحكامه وشدة االعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق األساس وإحكامه

 عليه، وإذا دم شيء من البنيان ومىت كان األساس وثيقا محل البنيان واعتلى
 وإذا دم سهل تداركه، وإذا كان األساس غري وثيق مل يرتفع البنيان ومل يثبت،

                                     
 .)١٤٣/ ٢(املصدر نفسه ) 1(
 فما بعد )١٥٨/ ٢(وطي  فما بعد وبغية الوعاة للسي)١٦٧٠/ ٤(معجم األدباء للحموي ) 2(

 .بتصرف



٧٣ اإلبداع العلمي

 .)1(»شيء من األساس سقط البنيان أو كاد

فعلى هذا ينبغي أن مينت الطالب علمه حبفظ املتون، وأن يوصل نفسه 
أ احلواشي حىت وهو حبفظ األصول وأن يقرر علمه بقراءة التقريرات وأن يقر

ماشي، فإن احلواشي كما قال الزخمشري خمخة املتون كما أن الزيت مخ 
 .الزيتون

، فإن هذا أكيس  تقدمي األهم على املهم، واألصل على الفرع-٥
 :شيء يف العلم وأنفعه كما قيل

ــمه ــب إذا أمل جبســ ــان داو إن الطبيــ ــان خمتلف ــراىمرض  األخط

كثري، وأن العمر قصري، وهلذا قال سلمان خصوصا إذا علمنا أن العلم 
يا أخا بين عبس، إن العلم كثري «: رضي اهللا عنه حلذيفة رضي اهللا عنه ينصحه

والعمر قصري، فخذ من العلم ما حتتاج إليه من أمر دينك، ودع ما سواه فال 
 .)2(»تعانه

 :وقد أخذ هذا املعىن بعضهم فقال
ــي  العلـــم إن طلبتـــه كـــثري   ــن حتص ــر ع ــريوالعم له قص

 فقدم األهم منه فاألهم

من شغل نفسه بأدىن العلوم وترك أعالها وهو «: وقال اإلمام ابن حزم
 الرب، وكغارس اقادر عليها كان كزارع الذرة يف األرض اليت جيود فيه

                                     
 .)١٥٦ص (الفوائد) 1(
 .)١٨٩/ ١(حلية األولياء ) 2(



  العلمياإلبداع

 .)2(» حيث يزكو النخل والتني)1(الشعراء
 .حب الفن واالقتناع به: ثانيا

نفسه على أمر لن يتقنه فضال عن وهذا أمر ضروري فإن الذي يكره 
أن يبدع فيه، ألن اإلبداع ناتج عن حب الشيء واالقتناع به، ولذا فإنك جتد 

 بالدرس والبحث يف العلم الذي يتعاطاه رمبا تلهى به هبعض املبدعني من ولع
عن الضروريات املهمة كاألكل والشرب والنوم وحنوها، كما حكي عن 

ذهب به إىل مكان للفرجة بدمشق ومعه بعض صاحب األلفية ابن مالك أنه 
 .)3(الرفقة فلما وصلوا غفلوا عنه حلظة فوجدوه منكبا على أوراق

وكما ذكر ابن اجلوزي عن نفسه أنه كان يذهب إىل ر عيسى ومعه 
 .)4(أرغفة يابسة يبلها يف النهر ويأكلها، ومهته مصروفة للقراءة والتحصيل

القهوة والشاي كانت توضع بني وذكر عن الشيخ حافظ احلكمي أن 
يديه بعد العصر وهو يقرأ ويبحث مث ترفع بعد ذلك كما وضعت مل يشرا 

 .)5(النشغاله عنها بالعلم

                                     
 .الشعراء شجرة من احلمص القاموس احمليط مادة شعر) 1(
 . ضمن رسائل ابن حزم األندلسي)٣٤٤/ ١(مداواة النفوس ) 2(
 .)٢٢٩/ ٢(انظر نفخ الطيب للمقري ) 3(
 .)٣٩٥ص(صيد اخلاطر ) 4(
 . بعض قرابتهأخربين بذلك) 5(



٧٥ اإلبداع العلمي

ومما يستلطف هنا قصيدة بديعة للعالمة حممد حممود بن التالميذ 
 فقد طلبه ملك السويد أوسكار )1( هـ)١٣٢٢ت ( طييالتركزي الشنق

تناقش فيه قضايا اللغة العربية، فكتب حممود هذا قصيدة الثاين حلضور مؤمتر 
 .)2(بني فيها حبه للعلم ودأبه على التحصيل، منها هذه األبيات

سواها من اللـذات عنـدي كالسـم      وملا طعمـت لـذة العلـم صـريت        
)3(سلوت عن األوطان واألهل واخللم     وملا عشـقت العلـم عشـق درايـة        

ترحلت حنو الشرق بـاحلزم والعـزم       وملــا علمــت مــا علمــت بغربنــا
ومل يثن عزمي ـي حسـناء غـادة        

  
شبيهة مجـل بـل بثينـة بـل نعـم           

وحب العذارى قد يصم وقـد يعمـي        ومل يعم قليب حـب عـذراء كاعـب         
إىل اهللا أبغي بسطة العلـم يف جسـمي      رحلت جلمع العلم والكتـب ذاهبـا      
ا أدركت بالصـرب واحلـزم     فأدركت م  وأمعنت يف إدراك مـا رمـت نيلـه        
وصرت مبا أدركت من ذيـن هاديـا       

 
بشمس على مشس وجنم علـى جنـم        

ومن هنا كان الفقر ظاهرة بني العلماء وذلك ألم قدموا لذة العلم  
ال بطلب الدنيا فافتقروا قال غباختيارهم على مجيع اللذات ومنها االشت

 .)4(»فقر اضطرارفقر العلماء فقر اختيار وفقر اجلهال «: الشافعي

                                     
كان ابن التالميذ من املربزين يف علوم اللغة العربية، وكانت له صوالت ومناظرات كثرية مع ) 1(

 .)٨٩/ ٧(علماء عصره انظر ترمجته يف األعالم للزركلي 
 .)٩ص(احلماسة السنية، الكاملة املزية، يف الرحلة التركزية، البن التالميذ ) 2(
 .املعجم الوسيط مادة خلماخللم هو الصديق اخلالص ) 3(
 .)١٤٩/ ٢(مناقب الشافعي للبيهقي ) 4(



  العلمياإلبداع

وعليه فإن املكره على الشيء لن يبدع فيه، ولن يأيت جبديد ألنه يف 
قرارة نفسه غري مقتنع مبا يفعل، كما قال أبو إسحاق الصايب لصديق دخل 

وهو مشغول بتأليف كتاب التاجي يف أخبار بين بويه الذي أمره به  عليه
باطيل أمنقها وأكاذيب عضد الدولة ابن بويه، حيث سأله عما يعمل فقال أ

 .)1(ألفقها
وهذا هو الذي يظهر لنا السر يف أن طالب اجلامعات الذين يتخرج 

 ال يتخرج منهم على احلقيقة إال بضعة نفر ذلك ألن ،منهم كل عام اآلالف
الطالب ال يقبل على التخصص الذي التحق به حبب ورغبة، بل يلجه إما ألنه 

ه، أو مسايرة ألصحابه وزمالئه، أو ألن ختصص سهل، أو بناء على رغبة أهل
 .له مستقبال ماديا أرقى أو لغري ذلك، وكل هذا ال يثمر

 :الصرب وعدم استعجال النتائج: اثالثً
وهذه النقطة متفرعة عن النقاط اليت سبقتها، فينبغي على طالب العلم 
التريث للوصول إىل أفضل النتائج وهذه آفة يقع فيها كثري من املشتغلني 
بالعلم، وما هذا الركام املعروض يف املكتبات من البحوث املرجتلة، والكتب 
املستعجلة إال خري شاهد على هذا، فتجد أحدهم يتصدى للتأليف يف مسألة 
من املسائل الكبار النازلة اليت لو عرضت لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ين، ولو حقق جلمع هلا أهل بدر، يؤلف فيها كتابا كبريا يف شهر أو شهر
 .ودقق لبدا له وبدا

                                     
 .)٩٧ص(لعبد السالم هارون :  وانظر كناشة النوادر)١٣١/ ١(جم األدباء عم) 1(



٧٧ اإلبداع العلمي

 منها حديث rوهلذا فقد جاء ذم العجلة يف غري ما حديث عن النيب 
إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر «: عائشة يف صحيح البخاري مرفوعا

 .)1(»كله
السمت احلسن والتؤدة «وحديث عبد اهللا بن سرجس مرفوعا 
 .)2(»وةواالقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النب

األناة من اهللا والعجلة من «: وحديث سهل بن سعد الساعدي مرفوعا
 .)3(»الشيطان

فالعجلة ال شك أا تؤدي إىل نتائج ضعيفة، ال سيما يف املسائل العلمية 
 :اليت حتتاج إىل حتر وتأن وتؤدة، وإليك بعض األمثلة من حال سلفنا الصاحل

إين ال أدع بعدي شيئا « :فهذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول
 يف شيء ما راجعته يف rأهم عندي من الكاللة، ما راجعت رسول اهللا 

وما أغلظ يل يف شيء ما أغلظ يل فيه، حىت طعن بإصبعه يف صدري  الكاللة،
يا عمر أال تكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة النساء؟ وإين إن : فقال

 .)4(»قرآن ومن ال يقرأ القرآنأعش أقض فيها بقضية يقضي ا من يقرأ ال

                                     
/ ٦(.. باب إذا عرض الذمي وغريه: الصحيح، كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم) 1(

٦٥٢٨( )٢٥٣٩(. 
/ ٤( السنن كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف التأين والعجلة احلديث أخرجه الترمذي يف) 2(

 . وحسنه الترمذي واأللباين)٢٠١٠( )٣٢٢، ٣٢١
 )٣٢٢/ ٤(احلديث رواه الترمذي يف السنن، كتاب الرب والصلة باب ما جاء يف التأين والعجلة ) 3(

 . بسند حسن)٢٠١٢(
الة باب ي من أكل ثوما أو أخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب املساجد ومواضع الص) 4(

 .)١٦١٧( ١٢٣٦/ ٣( ويف كتاب الفرائض باب مرياث الكاللة )٥٦٧( )٣٩٦/ ١(... بصال



  العلمياإلبداع

وإمنا أخر القضاء فيها، ألنه مل يظهر له يف ذلك الوقت : قال النووي
ظهورا حيكم به، فأخره حىت يتم اجتهاده فيه، ويستويف نظره ويتقرر عنده 

 .)1(حكمه مث يقضي به ويشيعه بني الناس
ضع إين ألفكر يف مسألة منذ ب«: مسعت مالكا يقول: وقال ابن القاسم

 .)2(»عشرة سنة فما اتفق يل فيها رأي إىل اآلن
رمبا وردت علي املسألة فأسهر : مسعت مالكا يقول: وقال ابن مهدي

 .)3(فيها عامة ليلي
: كان مالك إذا سئل عن املسألة قال للسائل: وقال ابن عبد احلكم

:  وقالىانصرف حىت أنظر فيها، فينصرف ويتردد فيها، فقلنا له يف ذلك، فبك
 .)4(ين أخاف أن يكون يل من السائل يوم وأي يومإ

رمبا مكثت يف املسألة ثالث سنني «: وهذا اإلمام أمحد بن حنبل يقول
 .)5(»عتقد فيها شيئاأقبل أن 

                                     
 .)٥٨/ ١١(املنهاج للنووي ) 1(
 .)٢٣ص( والديباج ملذهب )١٧٨/ ١(ترتيب املدارك للقاضي عياض ) 2(
 .املصدر نفسه) 3(
 .املصدر نفسه) 4(
 .)٢٦٩ص( البن اجلوزي :مناقب اإلمام أمحد بن حنبل) 5(



٧٩ اإلبداع العلمي

 .)1(كنت يف كتاب احليض تسع سنني حىت فهمته: وقال أيضا
ومما يستملح هنا أن أسامة بن منقذ األمري ااهد املشهور ألف كتبه 

د التسعني فقد ألف كتابه االعتبار وهو ابن تسعني وكتاب لباب اآلداب بع
 .وهو ابن إحدى وتسعني سنة

وهذا اإلمام البيهقي يقول عن خمتصر املزين يف الفقه الشافعي، ال أعلم 
 .)2(كتابا صنف يف اإلسالم أعظم نفعا وأعم بركة وأكثر مثرة من كتابه

كنت يف تأليف هذا الكتاب «: مسعت املزين يقول: قال ابن خزمية
عشرين سنة، وألفته مثان مرات وغريته، وكنت كلما أردت تأليفه أصوم قبله 

 .)3(»ثالثة أيام وأصلي كذا كذا ركعة
وجتد الواحد منا اليوم يريد أن يتصدر يف أشهر أو سنوات قليلة، وحىت 

ر كم مولو تصدر فإنه ال يثبت ألن العلم الذي يأيت بسرعة يضمحل بسرعة 
معي يف كتب التراجم من أحوال العلماء الذين طلبوا العلم ثالثني أو أربعني 

  األمر ببعضهم إىل أن يدركه املوت ىأو مخسني سنة بل رمبا متاد
وهو ال يزال طالبا مقيدا، كما ذكر احلميدي يف ترمجة احلسني بن علي 

 مل يزل يطلب وخيتلف إىل العلماء حمتسبا حىت مات، : الفاسي قال
 يا أبا علي، مىت تنقضي : حىت إنه اجتمع مع ابن حزم يوما فقال له

 قراءتك على الشيخ؟ وكان ابن حزم يريد مساع كتاب آخر 
                                     

 .)٢٦٨/ ١(طبقات احلنابلة ) 1(
 .)٣٤٨/ ٢(مناقب الشافعي ) 2(
 .)١٠٧/ ١( واموع للنووي )٣٤٩/ ٢(املصدر نفسه ) 3(



  العلمياإلبداع

 إذا انقضى أجلي قال ابن حزم فاستحسنتها : من ذلك الشيخ فقال
 .)1(منه

شجرة «: وقد مثل ابن اجلوزي هذا األمر متثيال لطيفا حيث يقول
ثني سنة وشجرة الدباء تصعد يف أسبوعني فتدرك الصنوبر تثمر يف ثال

إن الطريق اليت قطعت يف ثالثني سنة، قد : الصنوبر، فتقول شجرة الدباء
شجرة فتقول شجرة : شجرة ويقال يل: قطعتها يف أسبوعني فيقال لك

 . أا لن تثبت هلا: يعين)2(»مهال إىل أن تتهب رياح اخلريف: الصنوبر

 :عدي الشريازيويف هذا املعىن يقول س
ــأمال  و ــه الت ــل ب ــول مل تعم كالثوب مـن غـري قيـاس فصـال         الق

أفضل من طـول الكـالم يف اهلـذر         قليلــه مــن بعــد إعمــال الفكــر
ال تــرم آالف الســهام خائبــا  

 
وارم إذا تعقــل ســهما صــائبا   

 
أن املطلوب من املبدع هو التمهل والتريث وعدم : خالصة األمر

ورة أن يبقى املبدع يعاجل مسألة واحدة دهره كله االستعجال وليس بالضر
 .فإن هذا ليس بالزم

ــيط  ــط الوس ــور الوس ــري األم وشـــرها اإلفـــراط والتفـــريط خ

، حبيث يكون االنصراف الكلي للعلم، ومواصلة البحث فيه: رابعا
..  واحلفظوقت الطالب كله مستنفدا يف البحث والنظر والتقييد والدرس والقراءة

                                     
 .)٢٩٩/ ١(انظر جذوة املقتبس ) 1(
 .)٢٢ص(اللطائف ) 2(



٨١ اإلبداع العلمي

يف قاموس املبدع شيء يسمى فراغا، بل كل وقته مشغول مبا إخل فليس 
ذكرت، فإن العامل ال يؤمن بالراحة بل وال يرتضيها، وهلذا درج السلف على 

 ؟ فكيف باإلبداع)1(»ال يستطاع العلم براحة اجلسم«: مقولة

والشقاء يف الطلب أمر حمبب للنفوس الوثابه، ألنه يوصل إىل املراد، وهللا 
 :در من قال

كم تشـقى بـدرس تدميـه      : يقولون
 

ــان   ــل إمع ــا ك ــه دائب ــن في ومتع
ــت  ــادح : فقل ــا ك ــا أن ذروين إمن

 
ــاين   ــرب نقص ــل ذايت أو ألج ألكم

إذا مل يكن نقصـان عمـري زيـادة         
 

ــيان    ــة س ــإين والبهيم ــي ف لعلم
 

ولذا مل يكن العلماء يسمحون ألي إنسان كائنا من كان بتضييع شيء من 
لدرس والبحث والتحصيل حىت إن ابن اجلوزي كان وقتهم، أو بشغلهم عن ا

لقد رأيت خلقا كثريا جيرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة : يقول
 الناس وما ال ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون اجللوس، وجيرون فيه أحاديث

  الناس، ورمبا يتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله يف زماننا كثري من يعين وما
                                     

ىي بن أيب كثري هذه املقولة العظيمة توارد عليها عدد من العلماء، ولعل أول من قاهلا، هو حي) 1(
 وجامع بيان العلم )٢٠٢ص(للرامهرمزي :  واحملدث الفاصل)٤٢٨/ ١(انظر صحيح مسلم 

 )٣٨٦/ ٣( وترتيب املدارك له أيضا )١٥٤ص( والغنية للقاضي عياض )٩١/ ١(البن عبد الرب 
 وفيه سبب إيراد مسلم له، )٥٧٧/ ٢( وإكمال املعلم له أيضا )٢٣٤ص(له أيضا : واإلملاع 

 والتعريف بالقاضي عياض )١١٥/ ٥( واملنهاج للنووي )٢٦ص(م احلديث البن الصالح وعلو
 .)٧٩ص(البنه حممد 



  العلمياإلبداع

طلبه املزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة وخصوصا يف أيام التهاين 
واألعياد فتراهم ميشي بعضهم إىل بعض وال يقتصرون على اهلناء والسالم بل 
ميزجون ذلك مبا ذكرته من تضييع الزمان، فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء 

 :والواجب انتهابه بفعل اخلري كرهت ذلك وبقيت معهم بني أمرين

إن أنكرت عليهم وقعت وحشة ملوضع قطع املألوف وإن تقبلته منهم 
ضاع الزمان فصرت أدافع اللقاء جهدي فإذا غلبت قصرت يف الكالم 
ألتعجل الفراق، مث أعددت أعماال متنع من احملادثة ألوقات لقائهم لئال ميضي 

 وحزم قطع الكاغد، وبري األقالم: الزمان فارغا، فجعلت من املستعد للقائهم
الدفاتر، فإن هذه األشياء ال بد منها وال حتتاج إىل فكر وحضور قلب 
فأرصدا ألوقات زيارم لئال يضيع شيء من وقيت نسأل اهللا عز وجل أن 

 .)1(يعرفنا شرف أوقات العمر، وأن يوفقنا الغتنامه

وأعجب من هذا حال اإلمام أيب بكر بن األنباري اللغوي املفسر فقد 
ه أنه مضى يوما يف سوق النخاسني ، وجارية تعرض حسنة حدث عن نفس

فوقعت يف قليب مث مضيت إىل أمري املؤمنني الراضي فقال : كاملة الوصف، قال
أين كنت إىل الساعة؟ فعرفته فأمر بعض أسبابه فمضى فاشتراها ومحلها : يل

 فقلت هلا كوين فوق إىل ىإىل مرتيل، فجئت فوجدا فعلمت األمر كيف جر
ستربئك، وكنت أطلب مسألة قد أحيلت علي فاشتغل قليب فقلت للخادم أ أن

                                     
 .)٣٨٥ص(صيد اخلاطر ) 1(
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شغل قليب عن علمي فأخذها تخذها وامض ا إىل النحاس، فليس قدرها أن 
أنت رجل لك حمل وعقل، وإذا : الغالم فقالت دعين أكلمه حبرفني، فقالت

نيه قبل أخرجتين ومل تعني يل ذنيب، مل آمن أن يظن الناس يف ظنا قبيحا فعرف
لك عندي عيب غري أنك شغلتين عن علمي،  ما: أن خترجين فقلت هلا

ال ينبغي أن يكون العلم : هذا أسهل عندي، فبلغ الراضي أمره، فقال: فقالت
 .)1(يف قلب أحد أحلى منه يف صدر هذا الرجل

فما بال الطالب اليوم يرومون اإلبداع والتفوق وقد شغلوا أنفسهم 
جريات وختاليط املواقع واملنتديات فاستحقوا اار اجلرائد واملبالقيل والقال وأخب

 .)2(بذلك وصف شيوخ القمراء

وال يفهم من هذا أنين أدعو إىل العزلة عن الناس، واالنطواء على 
النفس، كال ولكن ال بد لإلنسان من وقت خيلو فيه بنفسه ليتدبر ويتمعن 

ن وعالن، فهذا فيه ضياع ويقرأ ويبحث أما أن يبقى وقته كله مشغوال مع فال
 .)3( وانصرام األوقات كما قال احلميديراألعما

                                     
 .)١٨٥، ١٨٤/ ٣(تاريخ بغداد ) 1(
: إذا رأيت الشيخ ومل يكتب احلديث فاصفعه فإنه من شيوخ القمراء قلت: كان األعمش يقول) 2(

شيوخ : ما معىن شيوخ القمراء؟ قال: بن عقبة أحد رواة األثرالقائل سهل بن إمساعيل، ال
دهريون جيتمعون يف ليايل القمر فيتحدثون بأيام اخللفاء، وال حيسن أحدهم أن يتوضأ للصالة 

 .)٣٠٦ص(احملدث الفاصل 
 .)٤٧٦/ ٢( وغذاء األلباب للسفاريين )٤٥٦/ ٣(البن مفلح : اآلداب الشرعية) 3(



  العلمياإلبداع
 

ــد شــيئا  ــيس يفي ــاس ل ــاء الن ســوى اهلــذيان مــن قيــل وقــال لق
ــاس إال   ــاء الن ــن لق ــل م ــال  فأقل ــالح ح ــم أو إص ــذ العل ألخ

وينبغي على الطالب الذي ينشد اإلبداع، أن جيعل أنيسه وجليسه 
إن اإلنسان إذا اختذ الكتاب مسريا له وجليسا كان ومسريه الكتب واألسفار ف

 .ذلك أعود عليه بالفائدة وأقرب إىل التألق والتفوق
ته يف هذا اإلمام األلوسي حيث ذكر يف مقدمة تفسريه ووليجعل قد

إين : روح املعاين رحلته مع القرآن وتفسريه منذ كان شابا يافعا، فقال
ئم ونيطت على رأسي العمائم مل أزل وهللا تعاىل املنة، مذ ميطت عين التما

متطلبا الستكشاف سره املكتوم مترقبا الرتشاف رحيقه املختوم طاملا 
فرقت نومي جلمع شوارده، وفارقت قومي لوصال خرائده فلو رأيتين وأنا 
أصافح باجلبني صفحات الكتاب من السهر، وأطالع إن أعوذ الشمع يوما 

شهر، وأمثايل إذ ذاك يرفلون يف على ضوء القمر يف كثري من ليايل ال
مطارف اللهو، ويرقلون يف ميادين الزهو، ويؤثرون مسرات األشباح على 
لذات األرواح، ويهبون نفائس األوقات لنهب خسائس الشهوات وأنا مع 

 لبانيت حداثة سين وضيق عطين ال تغرين حاهلم وال تغريين أفعاهلم كأن لبىن
 كثري من حقائقه ووفقت حلل  سعاديت حىت وقفت علىىووصال سعد

بت والثناء هللا تعاىل من دره بقلم فكري درا مثمنا وال تقوفري من دقائقه و
بدع فأنا من فضل اهللا الشهاب وأبو الثنا، وقبل أن يكمل سين عشرين 

  وشرعت أدفع كثريا من إشكاالت ،جعلت أصدح به وأصدع
  كتاب فر به يفيه ريب مما مل أظناألشكال، وأدفع وأجتاهر مبا أهلم
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من دقائق التفسري، وأعلق على ما أغلق مما مل تعلق به ظفر كل ذي ذهن 
خطري، ولست أنا أول من اهللا تعاىل عليه بذلك، وال آخر من سلك يف 
هاتيك املسالك فكم وكم للزمان ولد مثلي، وكم تفضل الفرد عز شأنه على 

 .)1(كثري بأضعاف فضلي
 عليه ما قاله الشاعر املصري صاحل وليحاول مريد التفوق أن يصدق

 .)2(عةلُجودت يف وصف الباحث الطُ
 

ويرى يف الكتب دون النـاس أحبابـا        
ــامر وســـــــــــــ

عاكفا كالعابد اخلاشع يف ظل الشعائر      
نابشا بني التواريخ كجـالب احلفـائر       

 
غارقا بني القواميس كغواص اجلـواهر      

يرضع األوراق باحلكمة من ثدي احملابر      
 

لكتاب ذاهب الطبعـة نـادر     ويضحي   
ــدمي   ــل قــ ــا كــ حافظــ

 
رســــا كــــل معاصــــراد 

ــال  ــا عصـــبة املـ هاتفـــا يـ
 

ــاهر  وطــــــالب املظــــ
ــا    ــن دني ــب م ــا أطل ــل م ك

 
كمــــو بعــــض الــــدفاتر 

 
 

                                     
 .)٣/ ١(روح املعاين ) 1(
 . أحلان مصرية بشيء من التصرفهمن ديوان) 2(



  العلمياإلبداع

 :التصور الصحيح للفن والتخطيط السليم له: خامسا
وفائدة هذا األمر تكمن يف جعل اإلنسان يتملك الفن ، ويعرف مواجله 

عرف أين يضع قدمه ومىت يستل قلمه، وما هي الثغرات يف ذلك وخمارجه لي
 .العلم اليت حتتاج إىل حبث وتتبع واستقراء ليحاول سدها وملء فراغها

 ويعني على هذا األمر الكتب الوصفية يف كل فن وأعين ا الكتب اليت
تصف الفن وتطوره واملراحل اليت مر ا وتصف كذلك املصنفات يف ذلك 

 . بدراسة الشخصيات البارزة يف الفن نفسهلك الكتب اليت تعىنالفن، وكذ
 :ر للطالب عدة أموريسيوالتصور الصحيح للفن منذ البداية 

:  مواصلة السري إىل النهاية بيسر وسهولة كما قال اإلمام الغزايل-١
نة فال مطمع يكل علم ال يستويل الطالب يف ابتداء نظره على جمامعه وال مبا«

 .)1(»ظفر بأسراره ومباغيهله يف ال

 أنه يعني الطالب على االقتصاد يف الوقت واجلهد فإن الذي يتصور -٢
الشيء مجلة يف بداية األمر مباذا يبدأ؟ وماذا يقدم؟ ال شك أنه لن يستغرق 
وقتا طويال يف فهم ذلك الفن، واإلحاطة به، ولن يستهلك كثريا من مواهبه 

ا لو أنه مل يتصور العلم متاما فإنه سيقع وجهده يف دراسته وفهمه، خبالف م
 .يف املشقة واجلهد والعناء الذي ال معىن له

 عاشور وقد عاىن من هذا األمر كثري من العلماء، منهم العالمة الطاهر بن
                                     

 .)٤/ ١(املستصفى ) 1(



٨٧ اإلبداع العلمي

إين على يقني أنين لو أتيح يل يف فجر الشباب التشبع من «: حيث يقول
من   من مواهيب والكتسبت مجاقواعد نظام التعليم والتوجيه، القتصدت كثريا

 املعرفة، ولسلمت من التطوح يف طرائق تبني يل بعد حني االرتداد 
 .)1(»عنها

إن كثريا من العلوم خصوصا علوم اآللة : كما أزيد األمر جالء فأقول
علوم سهلة قريبة حمدودة لكن كثرة اادالت واملناقشات والقيل والقال 

د أنه ال جوعرا وأنت عند التحقيق واواالفتراضات هي اليت نفختها و
جدوى جلمهرة من مسائلها وأنه ال يترتب عليها كبري عمل، وما أصدق قول 

 .)2(»العلم نقطة كثرها اجلاهلون« :من قال

 عن التخبط والتخليط والدوران يف حلقة ى أنه جيعل الطالب يف منأ-٣
ها حق التصور ويتصورة كما وقع جلماعة من العلماء دخلوا يف علوم مل رغفَم

حلرية والتخبط ومل يصلوا فيها إىل اومل يدركوا أهدافها وغاياا فوقعوا يف 
شيء وأقل أحواهلم أم ضيعوا أوقام فيما ال جدوى من ورائه كما حصل 

                                     
 .)٩ص(أليس الصبح بقريب ) 1(
هذه املقالة البليغة تنسب لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقد اعتىن ا العلماء فأفردوا يف ) 2(

ت (نابلسي شرحها مصنفات مستقلة منها زيادة البسطة يف بيان العلم نقطة لعبد الغين ال
لدين اإلغريسي ا ونثر الدر وبسطه يف بيان كون العلم نقطة ألمحد بن حمي )هـ١١٤٣

أي صاروا يعين :  هـ ومن أهل العلم من محلها على حممل آخر فقال١٣٢٠اجلزائري ت 
للمرادي : اجلاهلني سببا يف التكثري حلصول التيسري انظر سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر

 وحاشية لقط الدرر )٣٠٥/ ١(للبيطار :  وحلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر)٣٦/ ٣(
 والتعامل لبكر )١٧٣/ ٢( ومعجم املؤلفني، لكحالة )٢٦ص(بشرح منت خنبة الفكر للعدوي 

 .)٧ص(أبو زيد 



  العلمياإلبداع

اجلويين والرازي : لبعض العلماء الذين دخلوا يف علم الكالم املذموم منهم
رستاين، واخلسروشاهي، واخلوجني وابن أيب احلديد والغزايل والشه

 .)1( وابن واصل احلموي والشوكاين يف أول أمره وغريهميوالكرابيس
فإذا مت لك يا طالب العلم التصور الصحيح للعلم املراد فعليك بعد ذلك 
بالتخطيط السليم له، من حيث الكم والوقت والصاحب على املدى البعيد 

، واستمع إىل ابن كمك وغدوال تكن ابن يومك فحسب، بل كن ابن يو
عباس رضي اهللا عنهما حيكي لك كيف كان يطلب العلم، وكيف خطط 

 قلت لرجل rملا قبض رسول اهللا : للمستقبل فقد أخرج احلاكم عنه أنه قال
 وا:  فإم اليوم كثري فقالrهلم فلنسأل أصحاب رسول اهللا : من األنصار

ليك ويف الناس من أصحاب ا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إعجب
فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول :  من فيهم؟ قالrرسول اهللا 

 وإن كان يبلغين احلديث عن الرجل، فآيت بابه وهو قائل فأتوسد rاهللا 
ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب فيخرج فرياين فيقول يا ابن عم 

ال، أنا أحق أن : يك؟ فأقول ما جاء بك؟ هال أرسلت إيل فآتrرسول اهللا 
فأسأله عن احلديث فعاش هذا الرجل االنصاري حىت رآين وقد : آتيك قال

 .اجتمع الناس حويل يسألونين

                                     
 وشرح العقيدة )١٦٥-١٥٩/ ١(انظر مقاالم يف درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) 1(

:  وموسوعة أهل السنة)١٨٩ص( وأدب الطلب للشوكاين )٢٤٣/ ١( البن أيب العز الطحاوية
 ومنهج االستدالل على مسائل االعتقاد لعثمان علي حسن )٧٤٢/ ٢(لعبد الرمحن دمشقية 

)٧٤٠/ ٢(. 



٨٩ اإلبداع العلمي

 .)1(هذا الفىت كان أعقل مين: فيقول
أما إذا مل تستطع التخطيط لنفسك، فاستعن مبن سبقك ومن هو أعلم 

كانوا يسألون عن ذلك منك خصوصا من كان من أهل ذلك العلم املراد فقد 
هذا أوان طليب «: جاء عن حيىي بن جماهد الفزاري عندما قال ويتطلبونه كما

فعلمنا : للعلم إذا قوي فهمي واستحكمت إراديت قال بعض تالميذه فقلت له
كنت آخذ من كل : نعم: الطريق لعلنا ندرك ذلك باستقبال أعمارنا، قال

قولون يون يف علم وهو ال يدري ما علم طرفا فإن مساع اإلنسان قوما يتكلم
 .)2(»غمة عظيمة

مث إذا حصل لك ذلك من التصور اجليد والتخطيط السليم فالتزم به 
وعض عليه وال تضيع شيئا منه، أو تؤخره ألي سبب كان واجعله واجبا 
عليك وفرضا الزما ال تنفك عنه، وال تنس أن أحب األعمال إىل اهللا ما كان 

يعجبين أن يكون للرجل ركعات من «: اإلمام أمحد يقولدمية وإن قل، وكان 
 .)3(»الليل والنهار معلومة فإذا نشط طوهلا، وإذا مل ينشط خففها

 أخبار نفر من أهل العلم كانوا يلتزمون برناجما يوميا يوقد مرت عل
حمددا وال ميكن أن يؤثر عليهم أي مؤثر يف تسلسل برناجمهم مهما كان ذلك 

 . املؤثر

                                     
هذا حديث صحيح على شرط البخاري وهو أصل يف طلب :  وقال)١٠٦/ ١(املستدرك ) 1(

 .قه الذهيبري احملدث ووافقاحلديث وتو
 .)٦٠٥/ ٢(جذوة املقتبس للحميدي ) 2(
 .)٥٠٧/ ٢(غذاء األلباب للسفاريين ) 3(



  العلمياإلبداع

كان يغدو إىل املسجد لصالة : حيىي بن قاسم القيسي الفقيه العامل العابدمنهم 
الصبح فيصلي فيه مث يقعد يف مصاله إىل الضحى، فيصليها وينصرف إىل 
داره، فيقيل إىل الظهر فيصليها، ويصلي العصر، وجيلس يف املسجد إىل املغرب 

لسحر وقت فيصليها ويصلي إىل العتمة، وتزوج بامرأة فدخلت عليه يف ا
 .)1(خروجه إىل املسجد فسلم عليها ودعا هلا مث خرج فلزم ترتيبه ومل يدعه

وقريب من ذلك قصة أديسون فإم حبثوا عنه يف يوم زواجه فوجدوه 
 .منهمكا على جتاربه يف املعمل وغريهم كثري

لكن مع األسف فإن االلتزام بالربنامج أصبح من يطبقه اليوم وحيافظ 
الغرب، أما معظم املسلمني اليوم فجهودهم يف الغالب مبعثرة عليه هم علماء 

 :)2(وحيام غري منظمة ولقد صدق من قال
وغالوا بترتيـب اجلهـود وأقـدموا       درجنا على فوضى أضاعت جهودنـا     
ــنظم  وقد يرجـع احلـق املشـوش خائبـا         ــو م ــبطالن وه ــر ال وينتص

احمليط الذي حبيث يكون: بقاء املبدع يف جو علمي كامل: اسادس 
ا، فإن هذا أرجى لإلبداع والتفوق، وإن مل يكن كذلك يا علمش فيه حميطًييع

فليحاول جهده أن يطوع الواقع من حوله ليكون كذلك ، ولذا جند أن 
الدول الكربى حترص على أن تنشأ مدنا جامعية متكاملة فيها املساكن 

 والطالب طيلة األسبوع واخلدمات املعيشية ووسائل الترفيه حىت يبقى األستاذ
 .داخل هذه الدائرة العلمية

                                     
 .)٤٢٨/ ٤(ترتيب املدارك للقاضي عياض ) 1(
 .)١١٧ص(رباعيات خمتارة إللياس قنصل ) 2(



٩١ اإلبداع العلمي

ولقد كان العلماء قدميا حيرصون ويتطلبون مثل هذه األماكن املهيأة 
للعلم حىت ولو شطت ونأت وتباعدت وما الرحلة يف طلب العلم واحلديث 
إال خري شاهد على هذا بل رمبا ترك أحدهم مسقط رأسه وحملة قومه، ورحل 

عمر بن م حىت ميوت، كما حصل جلماعة من العلماء منهم إىل بلد يبقى فيه
راشد البصري فإنه من الطارئني على اليمن لكنه طاب له املقام فيها فبقي فيها 

 .)1(حىت تويف
ومثله أبو الفضل املراغي حيث رحل لطلب العلم يف بغداد وكانت 

 فيها بغداد يف ذلك الوقت قاعدة اخلالفة وحاضرة الدنيا فمكث يطلب العلم
ل دابته ووضع عليها متاعه وخرج إىل احللبة يريد طريق مخس سنني مث رح

 )3( بالدابة وأقام هو على فامي)2(خراسان لريجع إىل بلده وتقدمه الكري
-أي فل :  فبينما هو حياول ذلك معه إذ مسعه يقول لفامي آخرهيبتاع طعام

جيوز االستثناء ولو بعد إن ابن عباس :  أما مسعت العامل يقول-يا فالن: يعين
 يقول وظللت فيه مفكرا ولو كان هسنة لقد اشتغل بايل بذلك منه منذ مسعت

وخذْ ِبيِدك ِضغثًا فَاضِرب ِبِه وال { :ذلك صحيحا ملا قال اهللا تعاىل أليوب
قل إن شاء اهللا : ، وما الذي مينعه من أن يقول له حينئذ ]٤٤: ص [}تحنثْ

بلد يكون الفاميون به من العلم يف هذه املرتبة : ل ذلك، قلتفلما مسعته يقو
 . ال أفعله أبدا)4(أخرج عنه إىل املراغة

                                     
 .)٨، ٧(السري للذهيب ) 1(
 .)دة كرىما(هو الذي يؤجرك دابته فعيل مبعىن مفعل انظر املعجم الوسيط : الكري) 2(
مادة (هو بائع الطعام من بقول وخبز وحنوها مغري عن فومي انظر القاموس احمليط : الفامي) 3(

 .)فوم
 .)٥٣٥ص(يجان الروض املعطار للحمريي باملراغة هي مدينة أذر) 4(



  العلمياإلبداع

 .)1(واقتفى أثر الكري، وحلله من الكراء وصرف رحله وأقام ببغداد حىت مات
 دمشق يلا بعد أن غضب عليه وكوهلذا ملا مر العز بن عبد السالم بالكر

 بلدك صغري على :ه اإلقامة عنده فقال له العزليها بالترحاب وسألاتلقاه و
 .)2(علمي

وعليه فليحرص طالب اجلامعات على االستفادة من كل حلظة يقضوا 
 .أثناء دراستهم اجلامعية، ألن الفترة حمدودة والوقت مير مر السحاب

 واالستفادة ما أمكن من الغري والبداية من التقصي يف البحث: سابعا
غفل عنه كثري ممن يريد أن يبدع فإن اإلنسان ال يستطيع حيث انتهوا وهذا ي

أن يبدع يف مسألة أو علم إال إذا أحاط جبوانب املوضوع وأمسك بتالبيبه 
ي ص عندها يكون طرحه قويا ناضجا، وعندها يقر له القاهومتلك ناصيت

 .والداين
كذلك فإنه جيب على املبدع االستفادة من كل أحد صغريا كان أم 

 .ال حيتقر أحدا ألن احلكمة ضالة املؤمن وقصده ف،كبريا
 ركما أنه ينبغي أن يبدأ من حيث وقف غريه وال يكرر جهود سلفه فيجت

املسائل كما هي دون أن حياول أن يضيف شيئا بل يزيد عليها ويضيف إليها 
ويسعى يف تطويرها وحتديثها ما أمكن، ولو أن يعيد طرحها يف قوالب جديدة 

ما التكنولوجيا املعاصرة وتطورها احلثيث إال خري شاهد على تناسب عصره ، و
 شيخ اإلسالم هذا األمر، وليس عيبا أن يستفيد اإلنسان من جهود من سبقه فإن

                                     
 .)٦٤٧/ ٢(أحكام القرآن البن العريب ) 1(
 .)٢١٠/ ٨(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) 2(



٩٣ اإلبداع العلمي

ابن تيمية رمبا قرأ يف تفسري اآلية الواحدة مائة تفسري قبل أن يديل فيها بدلوه، 
مته فيه فكيف  هذا مع رسوخ قدمه يف العلم وإما)1(نفسهعن كما ذكر هو 
 مبن هو دونه؟

 
 

********** 

                                     
 .)٢٩ص(درية العقود ال) 1(



  العلمياإلبداع



٩٥ اإلبداع العلمي

 الفصل السابع
 حوافز اإلبداع العلمي

وأعين ا تلك األمور اليت تساعد اإلنسان يف عمله اإلبداعي، وتوصله 
إىل أفضل النتائج وأحسن العوائد كما أا حتفزه وتنشطه وتعينه على املواصلة 

 :واملتابعة وهي

، سواء كانت من الدولة أو من اتمع، نويةاحلوافز املادية واملع: أوالً
 :وتتمثل يف اآليت

  توفري الضروريات واحلاجيات والكماليات الشخصية للمبدع-١
 ، وغريها، وذلك حىت يتفرغ للعمل واإلنتاجتمن مال وسكن وأمن وخدما

 فإن الذهن املشغول ال ميكن أن يتوفر على عمل فضال عن أن يبدع 
 :كما قيل

كمــة مــن عمــرهلــن يــدرك احل
 

ــل   ــة األهـ ــتغل يف خدمـ مشـ
ولــن ينــال العلــم إال فــىت    

 
ــغل    ــار والش ــن األفك ــال م خ

ــذي    ــيم ال ــان احلك ــو أن لقم ل
 

ــان يف الفضــل  ــه الركب ــارت ب س
ــا   ــال ملـ ــر وعيـ ــي بفقـ بلـ

 
فـــرق بـــني الـــتنب والبقـــل 

 
مث ال بأس أن جنعل مرتلته يف العلم وقدرته على اإلنتاج واإلبداع هـي              

 زيادة احلوافز املادية أو املعنوية أو تقليلها وهذا أمر ال حرج فيـه              املقياس يف 
من أقام البينة علـى   « : يف ذروة سنام اإلسالم اجلهاد     rشرعا فقد قال النيب     



  العلمياإلبداع

 من قتـل قتـيال لـه عليـه بينـة فلـه             « r وقال   ،)1(»أسري فله سلبه  
 .)2(»سلبه

ية لزيادة عمله فأباح للمجاهد أن ينفرد بسلب األسري والقتيل دون البق
 .وجهده

 أن عمر بن اخلطاب خطب الناس يوم اجلابية )3(ويف مسند اإلمام أمحد
بل اهللا : إن اهللا عز وجل جعلين خازنا هلذا املال وقامسه له، مث قال: فقال

 عشرة rاج النيب و مث أشرفهم، ففرض ألزrيقسمه وأنا بادئ بأهل النيب 
 كان rإن رسول اهللا :  عائشةآالف إال جويرية وصفية وميمونة فقالت

إين بادئ بأصحايب املهاجرين األولني : يعدل بيننا فعدل بينهن عمر، مث قال
فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا مث أشرفهم ففرض ألصحاب بدر منهم 
مخسة آالف وملن كان شهد بدرا من األنصار أربعة آالف وملن شهد أحدا 

هلجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ يف اهلجرة ومن أسرع يف ا: قال.ثالثة آالف
 .أبطأ به العطاء، فال يلومن رجل إال مناخ راحلته

وال شك أن االشتغال بالكسب والبحث عن لقمة العيش والصفق يف 
األسواق مله عن العلم، شاغل عن التحصيل فكيف باإلبداع والتفوق وقد ؟ 

                                     
 .)٣٢٤/ ٦(السنن الكربى للبيهقي ) 1(
 )١١٤٤/ ٣(أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب اخلمس باب من مل خيمس األسالب ) 2(

/ ٣(باب استحقاق القاتل سلب القتيل :  ومسلم يف الصحيح كتاب اجلهاد والسري)٢٩٧٣(
١٧٥١( )١٣٧٠(.  

 . وقال حمققوه رجاله ثقات)١٥٩٠٥( )٢٤٥/ ٢٥()3(



٩٧ اإلبداع العلمي

: ا يف الصحيحني حيث قالأشار إىل هذا املعىن أبو هريرة رضي اهللا عنه كم
ما بال :  وتقولونrإنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا 

 مبثل حديث أيب هريرة، rاملهاجرين واألنصار ال حيدثون عن رسول اهللا 
وإن إخويت من املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق، وكنت ألزم رسول 

 وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل  على ملء بطين فأشهد إذا غابواrاهللا 
خويت من األنصار عمل أمواهلم وكنت امرأ مسكينا من مساكني الصفة أعي إ

 .)1(...حني ينسون 
وقد بني عمر رضي اهللا عنه السبب الذي جعله ال يعرف سنة 
االستئذان كما يف قصته مع أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه بأنه أهلاه 

 .)2(الصفق يف األسواق
االشتغال باملال والكسب وضروريات العيش شاغل عن العلم إذا ف

والتحصيل فينبغي ضمان هذا األمر للعامل املبدع، كيما يتوفر على عمله دون 
فهذا عبد اهللا بن : عوائق أو صوارف، ولقد كان هذا ديدن السلف أيضا

 بلده املبارك كان يفرق املال على العلماء واحملدثني ليتفرغوا لنشر العلم ليس يف
إين أعرف «:  يف سائر البلدان واألمصار، حىت عوتب يف ذلك فقالحبسب بل

 ممكان قوم هلم فضل وصدق، طلبوا احلديث فأحسنوا طلبه حلاجة الناس إليه
.  الr حممد احتاجوا فإن تركناهم ضاع علمهم وإن أعناهم بثوا العلم ألمة

                                     
 ومسلم يف )١١٨( )٥٥/ ١(أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب العلم باب حفظ العلم ) 1(

 .)٢٤٩٢( )١٩٣٩/ ٤(الصحيح كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أيب هريرة 
 )١٩٥٦( )٧٢٧/ ٢(أخرجه البخاري يف الصحيح كتاب البيوع، باب اخلروج يف التجارة ) 2(

 .)٢١٥٣( )١٦٩٤/ ٣(ستئذان ومسلم يف الصحيح كتاب اآلداب باب اال



  العلمياإلبداع

 .)1(»أعلم بعد النبوة أفضل من العلم
بن طاهر أمري خراسان رتب أليب عبيد القاسم بن سالم وهذا عبد اهللا 

 .يف كل شهر عشرة آالف درهم ملا وضع كتابه يف غريب احلديث
إن عقال يعني صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق أن ال «: وقال
 .)2(»حيوج املعاش

وغري خاف ما كان يصنعه اخللفاء األمويون والعباسيون وغريهم من 
اإلنفاق عليه بسخاء حىت كان بعضهم يزن الكتاب التشجيع على العلم و

الذي يؤلفه له العامل بثقله ذهبا، لذا فإنه يتوجب على حكومات الدول 
اإلسالمية وأصحاب األموال فيها اإلنفاق بسخاء على املراكز واملؤسسات 

 .واهليئات العلمية يف كافة ااالت والتخصصات

د اإلسالمية والواقع يف الغرب جند وبشيء من املوازنة بني الواقع يف البال
أن دول أوربا وأمريكا والصني واليابان قد أولت هذا اجلانب عناية فائقة ولذا 
تقدمت يف جماالت وميادين العلوم التطبيقية تقدما هائال وحسبك أن تعلم أن 

من املراكز العلمية الكثرية يف الواليات املتحدة األمريكية وامسه مركز امراكز 
اث اخللق وهو مركز يهتم بالبحث عن أصول اإلنسان وتطوراته يعمل يف أحب

ها يهذا املركز أكثر من أربع مائة ومخسني عاملا فما هي الفائدة اليت ستجن
 أمريكا من هذا املركز الضخم يف حضارا املادية املعاصرة؟ اللهم إال 

                                     
 .)٣٨٧/ ٨( والسري للذهيب )١٦٠/ ١٠(تاريخ بغداد للخطيب ) 1(
 .)١٦/ ٣( وإنباه الرواة للقفطي )١١١ص(البن األنباري : نزهة األلباء) 2(



٩٩ اإلبداع العلمي

 .تشجيع العلم والعلماء يف كافة ااالت

ن يؤدي هذا البذل والسخاء عندهم إىل استرتاف وهلذا ال يستغرب أ
عقول إسالمية كثرية هاجرت إىل بالد الغرب حبثا عن هذه احلوافز اليت مل 

قل القليل منها يف بالدها خصوصا املادية منها، وهذه اهلجرة إىل أيتوفر هلا 
بالد الكفار واالستقرار فيها، مع كوا غري جائزة شرعا يف أكثر األحوال ملا 

 إال أن احلكومات اإلسالمية تتحمل )1(يترتب عليها من املفاسد الكثرية
النصيب األكرب من جريرة ضياع هذه العقول وهجرا إىل األعداء فإىل مىت 

 يستمر هذا الرتيف؟

إن العقل املسلم اليوم واملهارات والسواعد اإلسالمية تشكل مساحة «
 .)2(غربكبرية يف آلية التقدم العلمي والتقين يف ال

وإن جمموعة األدمغة املهاجرة من العامل اإلسالمي لسبب أو آلخر لو أتيحت هلا 
الظروف والشروط واملؤسسات املناسبة الستطاعت أن ختتصر مسافة التخلف، وتردم 

ن إفجوته بل وتستطيع أن تقدم شيئا آخر ال يزال مفقودا على مستوى احلضارة البشرية، 
 مليون دوالر العربية فقط، تكلف األمة ما يزيد على مائةهجرة الكفاءات من البالد 

                                     
هجرة العلماء من العامل اإلسالمي : عبد اهللا التركي لكتاب/ انظر شيئا منها يف مقدمة الدكتور) 1(

 .د عبد العليم مرسي حمم/للدكتور
 دأمحد بن ماج/ انرببل قد تستغل هذه العقول والسواعد وتوجه ضدنا كما حصل يف قصة ال) 2(

، حيث استغلهما اإلفرنج )ليون اإلفريقي( بـبالسعدي ومثله احلسن بن حممد الوزان امللق
: ريبيف العاللنيل من اإلسالم وأهله، انظر قصتهما بالتفصيل يف تاريخ األدب اجلغر

 ومدخل إىل )٢١٧/ ٢(و )٢٠٠/ ١(ركلي ز واألعالم لل)٦١٩، ٤٨٨ص(لكراتشكوفسكي 
 .)٢٠٨ص(تاريخ نشر التراث العريب للطناحي 



  العلمياإلبداع

اخلسارة الدائمة من عائد هذا االستثمار، والتخلف الذي ا من رأس ماهلا عداسنوي 
 .)1(»يورثه على خمتلف األصعدة

 بلغ عدد ١٩٧٠، ١٩٦٩وقد أظهرت اإلحصائيات أنه يف عام 
بالد ال عشر ألف عامل من املهاجرين إىل الواليات املتحدة فقط، أكثر من ستة

 آالف طبيب وقد تزايد هذا العدد ةالعربية واإلسالمية، منهم أكثر من ثالث
 .)2(كثريا بعد ذلك

إن هناك خلال كبريا يف برامج التعليم لدى املسلمني، وخلال أكرب يف 
استثمار تلك األعداد اهلائلة من املتعلمني، ال سيما ذوي الكفاءات منهم فيما 

 على بلدام اإلسالمية، وما زالت تلك الربامج العقيمة ةنفع والفائديعود بال
يف بعض البالد كما وضعت قبل عشرات السنني مل يطرأ عليها تغيري ذو 

 .)3(!بال
                                     

 عمر عبيد حسنه لكتاب قضية التخلف العلمي والتقين يف العامل اإلسالمي /من مقدمة األستاذ) 1(
 .)١٨ص(زغلول راغب النجار / املعاصر للدكتور

خر دراسة أجرا أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا يف مصر، فقد هاجر من مصر طبقا آل) 2(
 عاملا متميزا يف ٩٤ عاملا يف علوم نادرة على رأسهم ٦٢٠أكثر من مليوين عامل من بينهم 

 يف اإللكترونيات ٩٣و ، يف استخدامات الليزر٧٢و يف الفيزياء الذرية، ٢٦واهلندسة النووية، 
/ ٤/ ٢٣( يف )١٦٤٨(إخل، جملة اتمع عدد ..  يف كيمياء البوليمرات ٤٨و ،سورواملريوبروسي

 .)م٢٠٠٥
وأحيل القارئ الكرمي إىل قراءة كتابني قيمني يف هذا الشأن مها كتاب كارثة يف العامل اإلسالمي 

 . حممد عبد العليم مرسي/وكتاب هجرة العلماء من العامل اإلسالمي، كالمها للدكتور
 ماذا صنعت الواليات املتحدة مبناهجها التعليمية عندما فاجأها االحتاد السوفييت بإطالق انظر) 3(

= 



١٠١ اإلبداع العلمي

 سواًء من حيث الزمان أو املكان أو  توفري اجلو العلمي املُالئم-٢
لفكر على املبِدع، مع املقدرات؛ ألنَّ هذا أدعى إىل صفاء الذِّهن واجتماع ا

ما يساِند هذا من ِصحة يف البدن ومهَّة يف النفس، كما ذكرنا يف األسس، فقد 
كان هذا أُمنية العلماء كما حتدث بلسام ابن جزي الكليب صاحب التفسري 

 :املشهور عندما قال
 ومقصــد ــرادلكـل بــين الــدنيا م

 
وإنَّ مـــرادي صـــحةٌ وفـــراغُ 

ــغ يف ع  ــا ألبلُ ــريعة مبلغ ــم الش ل
 

ــالغُ    ــان ب ــه يل للجن ــون ب يك
ففي مثل هذا فلينـافس ذوو النهـى        

 
ــالغُ  ــرور ب ــن دار الغ ــِبي م وحس

 
وقد كانت هذه سِِمة من ِسمات احلضارة اإلسالمية السالفة، فقد كان 
العلماء يفرغون للعمل يف دوِر العلم أو املدارس، وتفرض هلم عطاءات 

، وتوفّر اخلدمات هلم، والشواهد على هذا كثرية على مدار التاريخ، بل تغنيهم
لقد كان يف قرطبة : يقول) فيتشخل(حدث ما هو أعجب، فهذا املستشرق 

وحدها حانوت لنسخ الكتب، يستخِدم أكثر من مائتني من اجلَواري يف نقْل 
                                     = 

 حيث ثارت ثائرا وبادرت فسنت قانونا )م١٩٥٨(ضاء عام فك يف التنيأول قمر صناعي سبو
جديدا يقضي بتحسني تدريس العلوم والرياضيات واللغات احلية يف املدارس االبتدائية والثانوية، 

دت لذلك مئات املاليني من الدوالرات، راجع كتاب كارثة يف العامل اإلسالمي ورص
  .)٢٤-٢٠ص(حممد عبد العليم مرسي / للدكتور

تويل وظيفة كتابية :  إن نظامنا التعليمي احلايل ال يعد الطالب إال ألحد أمرين:يقول أحد املهتمني
 .)١٠ص/ ٩٩٢٤(صغرية أو إكمال دراسته اجلامعية صحيفة عكاظ عدد 



  العلمياإلبداع

 مل تعرف ذه املصنفات لطالب الكتب النادرة واستنساخها وهذه ظاهرة
ن أاملثابة يف أي حضارة إنسانية غري حضارة اإلسالم، وهي تؤكد على حقيقة 

املسلمني أمة قارئة كاتبة، وأن اإلسالم دين حيث معتنقيه على العلم 
 .)1(والتحصيل وتلك مسة احلضارة وعالمة املتحضرين

اح سم وال متكني العامل من ختصصه الذي يرتاح إليه ويبدع فيه-٣
كل إنسان بالتأليف أو التدريس يف اال الذي جيد نفسه فيه، فإن هذا ل

يساعد على اإلبداع فال يصلح أن يكون مبدأ احلاجة أو الوجاهة أو االتكالية 
 .أو زيادة احلوافز هو املقدم بل الرغبة واإلقبال على العلم

وحيضرين هنا قصة زين الدين ابن أيب احلرم الدمشقي، وهو من أقران 
ابن سيد الناس، وكان عداده يف كبار الفقهاء واملفتني، ولكنه ويل درس 
 احلديث يف القبة املنصورية من قبل مجال الدين آقوش، فتكلم الناس 
يف ذلك وصار صغار الطلبة ينقلون إىل ابن سيد الناس ما حيصل هلذا الرجل 

صحف يف كذا وكذا ووهم يف كذا حىت قال فيه : من أغالط فيقولون
 :لكمال جعفرا

باجلاه تبلـغ مـا تريـد فـإن تـرد          
 

رتــب املعــايل فلــيكن لــك جــاه 
و ما ترى الزين الدمشـقي قـد ويل        أ 

 
درس احلديث وليس يدري مـا هـو        

 
نا ما يضحك فيه الصبيان وولَّ: وكان هو يعرف هذا من نفسه، فيقول

                                     
 هـ نقال عن كتاب صفحات من صرب العلماء، ١٤٠٣/ ٩/ ٢٧)٥٩٤٩(جريدة املدينة عدد ) 1(

 .)٢١٠ص(أليب غدة 



١٠٣ اإلبداع العلمي

درس : حك فيه على األشياخ يعينضدرس احلديث ومنعونا ما ن: منا، يعين
 .)1(الفقه ألنه كان فيه ماهرا

، حبيث يكونون يف حمل  تقدير املبدعني ورفع مرتلتهم يف الناس-٤
الصدارة والتقدم على من سواهم، ويتمثل هذا يف الرجوع إليهم يف العلم 
والسؤال على املستوى العام واخلاص، وجعلهم حمال للتكرمة والرفعة 

زات، حبيث ال يتقدم عليهم وتقدميهم على من سواهم يف احلوافز واملمي
غريهم، وإشعارهم دائما مبكانتهم العالية يف اتمع، فإن العامل املبدع إن رأى 
تقصريا يف هذه األمور، رمبا عاد ذلك عليه بالسلبية يف علمه، كما حصل 
ذلك جلماعة من العلماء، أذكر منهم عبد امللك بن حبيب القرطيب العامل 

 ياب املغين إىل األندلس، وحصل له من املشهور فإنه ملا حضر زر
احلفاوة واالحتفال الشيء الكثري، قال هذا العامل يندب حظه يف ذلك 

 .)2(اتمع

                                     
 .)١٦٢، ١٦١/ ٣(: انظر خربه يف الدرر الكامنة البن حجر) 1(

لطيفة ذكر احلافظ يف ترمجته أنه كان يف خلقه زعارة وشدة، فمن ذلك، أن طالبا حبث معه فطلب 
 .هذا النقل الذي طلبت: فأخذ نعله وكشف رأس الطالب، وصار يضربه، ويقولمنه النقل، 

 .)٤٩٢/ ٢( وبغية امللتمس للضيب )٤٤٩/ ٢(جذوة املقتبس للحميدي ) 2(
وما زال ضياع األموال على أهل اللعب واانة مستمرا واهللا املستعان، فقد نشرت إحدى : قلت

 تفاصيل حفل اعتزال أحد العيب كرة )١٠٦٧٤( عدد )هـ١٤١٤/ ٨/ ٢(الصحف بتاريخ 
 االقدم حيث ذكرت أنه مت استقدام أحد أندية أوربا املشهورة خصيصا هلذه املناسبة، أما اهلداي

 سيارة ٩٤ ألف ريال نقدا ثالث سيارات لكزس م)٤٨٠(اليت قدمت لالعب فهي كالتايل 
 . مل يفصح عنها أكثر من ثالثني درعا عشرون هدية خاصة هدايا مالية أخرى٩٤ممجس 



  العلمياإلبداع

 
ــذي   ــري وال ــالح أم ــيأص ــه  بتغ ــرمحن يف قدرت ــى ال ــهل عل س

ــا   ــل ــر وأقل ــن احلم ــف م  علـــى بغيتـــه لعـــامل أوىف أل
ــا ــة  بزري ــذها دفع ــد يأخ ــنعته   ق ــن ص ــرف م ــنعيت أش وص

 :وكذا احلال بالنسبة لعبد القاهر اجلرجاين فقد قال عنه القفطي
وأشعاره كثرية يف ذم الزمان وأهله وكان هذا األمر هو السبب يف تقصريه إذا 

 .)1(صنف إذ مل جيد راحة ممن مجع هلم وألف

أنه جيب توفري مجيع متطلبات العيش الكرمي حباجاته : خالصة األمر
 اهلرمي عند ماسلو الذي مساه بتحقيق الرغبات اخلمس كما جاءت يف السلم

احلاجات العضوية مث احلاجة إىل األمن مث : الشخصية ابتداء من أسفل اهلرم
 احلاجة إىل االنتماء، مث احلاجة إىل تقدير الذات، مث احلاجة إىل حتقيق 

 .الذات

، وهذا أمر حممود حث عليه الشرع يف اخلري، املنافسة الشريفة: ثانيا
 * يسقَونَ ِمن رِحيٍق مختوٍم{ :ل تعاىل يف صفة املؤمنني أصحاب اجلنةفقا

 ،٢٥: املطففني [}ِختامه ِمسك وِفي ذَِلك فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ
 ٢٦[. 

 بني الصحابة يف غري ما حادثه، وقد كان الصحابة rوقد نافس النيب 
قصة املشهورة اليت رواها الترمذي عن يتنافسون يف جمال اخلري، ومن ذلك ال

                                     
 .)١٩٠/ ٢(إنباه الرواة للقفطي ) 1(



١٠٥ اإلبداع العلمي

 بالصدقة، فجاء عمر rأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، عندما أمرهم النيب 
واهللا ال أسبقه إىل شيء : نصف ماله، وجاء أبو بكر مباله كله فقال عمرب

 .)1(أبدا
فاملقصود أن توظيف عنصر التنافس بني العلماء والباحثني أمر حممود 

العلم واإلبداع فيه وزيادته باستمرار واطراد ألن عنصر يساعد على تقدم 
التنافس بني ذوي الطموحات العالية ليس موجودا يف النفس فحسب، بل هو 
مترسخ فيها، فإشعاله وشحذه وإذكاؤه باستمرار كفيل بتحقق اإلبداع 
وحصوله، وما الردود واملناظرات، واادالت والكتابات بني العلماء إال 

 .لك املظاهرمظهر من ت
ومن شواهد ذلك املنافسة اليت كانت بني أيب العباس بن سريج القاضي 
 اوبني أيب بكر حممد بن داود الظاهري اإلمام املشهور، فقد كان بينهم

 فكانا يتناظران ويترادان يف الكتب، لكن ابن سريج عندما )2(منازعات لطيفة
 عزائه على مات أبو بكر الظاهري أسف على موته، وحزن، وجلس يف

ما آسى إال على لسان أكله التراب من أيب : التراب، وأخذ يبكي ويقول
 .)3(بكر

 فألقى  عنه، وهذا هو الشاهد، أنه ملا بلغته وفاته كان يكتب شيئاىوحيك
                                     

 .)٣٦٧٥(٥٧٤/ ٥( رالسنن كتاب املناقب باب يف مناقب أيب بكر وعم) 1(
من ذلك أنه قال للظاهري يوما أنت تقول بالظاهر، فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل ) 2(

مل ال : قال له ابن سريجمثقال ذرة شرا يره فمن يعمل نصف مثقال؟ فسكت حممد طويال، ف
 .)٦٦/ ١(أبلعتك دجلة انظر وفيات األعيان البن خلكان : أبلعين ريقي، قال: جتيب؟ فقال

 .)٢٤/ ٣(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) 3(



  العلمياإلبداع

مات من كنت أحث نفسي وأجهدها على االشتغال : الكراسة من يده، وقال
 .)1(مبناظرته ومقاومته

، وهو أمر حيصل لإلنسان، رمبا يف موقف عابر يةالصدمة النفس: ثالثًا
أو جملس حافل، فيوقظ إحساسه، ويهز شعوره هزا عنيفا، فيكون سببا وسندا 
إلبداعه وتألقه وتفوقه فإن النفس اإلنسانية فيها طاقات هائلة، رمبا بقيت 
خامدة هامدة، حىت يأيت ما يثريها وخيرجها، وهو ما يسمى بالصدمة النفسية 

هو سالح ذو حدين، رمبا أدى باإلنسان إىل اهلالك، ورمبا كان وية الشعور
دافعا له إىل اإلبداع والتألق، إذا كان متحليا بالشجاعة، وقد مر شيء من 

 .ذلك يف األسس واملرتكزات

 إن اجلسم :والفيزيائيون يقولون وهو القانون األول من قوانني احلركة
ستقيمة منتظمة ما مل يؤثر عليه يبقى يف حالة سكون، أو يف حالة حركة م

 .)2(مؤثر خارجي جيربه على التحول عن حالته من سكون أو حركة

ولذا فإن أمجل القصائد وأبدع املقطوعات الشعرية هي اليت يقوهلا 
صاحبها بعد معاناة نفسية حادة، أو عقب صدمة شعورية ، كما قيل لبعض 

ألنا نقوله : م؟ فقالما بال شعر الرثاء عندكم هو خري شعرك: األعراب
 .رةسوقلوبنا تتفطر ح

                                     
 وانظر جمموعة الرسائل الكمالية حملمد سعيد كمال رقم )٦٠/ ٣(للصفدي : الوايف بالوفيات ) 1(

 .)١٧٢ص() ٥(
 وهذا القانون ينسب إىل نيوتن )٨٧ص(لعبد اهللا الدفاع : الم الفيزياء يف اإلسالمانظر أع) 2(

 .اإلشارات والتنبيهات والشفاء: الصحيح أن ابن سينا قد سبق إليه يف كتابيهو



١٠٧ اإلبداع العلمي

 له شيء من هذا الكسائي فإنه جلس يوما مع مجاعة من ىوممن جر
ت فعابوا عليه هذه الكلمة يقد عي:  حىت تعب، فقالىالناس وكان قد مش

أجتالسنا وأنت تلحن؟ فسأهلم وكيف حلنت، فأجابوه إن كنت أردت : وقالوا
عييت : أردت من انقطاع احليلة فقلأعييت، وإن كنت : من التعب فقل

فأنف من هذه الكلمة، وقام من فوره، وسأل عمن يعلم النحو، فأرشد إىل 
معاذ اهلراء فلزمه حىت أنفذ ما عنده، مث عمد إىل اخلليل، مث خرج إىل البادية 

 مخس عشرة قنينة حربا يف الكتابة عن العرب سوى ما حفظ دفكتب حىت أنف
 .)1(حىت تصدر وتأهل

كذلك سيبويه فإنه قد حلن يف جملس محاد بن سلمة فغضب من هذا و
ين فيه أبدا، فالزم نال جرم ألطلنب علما ال تلح: وأنف وقام من جملسه وقال

 .)2(اخلليل حىت نبغ يف النحو كما هو معروف

 .، ومها عنصران مساعدان وليسا أساسينيالزمان واملكان: رابعا

دم الوقت أو الزمن يف األسس رغم أمهيته، ملاذا مل تق: ولقائل أن يقول
 :وجعلته عامال مساعدا فقط؟ وجوابا عن هذا امللحظ أقول

ا من الناس خيطئون يف فهم الزمان ظنا منهم أنه هو صانع احلركة، إن كثري
 اجتهد أو اعمل أو: وأن احلركة ال حتدث إال بقوة الزمان فإذا قلت ألحدهم

                                     
 .)١٦٣/ ٢(انظر بغية الوعاة للسيوطي ) 1(
 .)٣٥٠/ ٢(  وإنباه الرواة للقفطي)١٢ص(للكسائي : انظر مقدمة ما تلحن فيه العامة) 2(



  العلمياإلبداع

إن الوقت مل يعد فيه بركة كما : ي أو قالليس عندي وقت يكف: ثابر، قال
لك من املقوالت، فنتج عن هذا أن محل الناس ذكان عند السلف، إىل غري 

 .وكسلهم الزمان عيوم وختاذهلم وجعلوه مشجبا يعلقون عليه أخطاءهم
ــا   ــب فين ــا والعي ــب زمانن ــا لزم نعي ــناوم ــوانا ن ــب س ا عي

طموح، وأثخن العزائم واهلمم وهذا الفهم إن مل أقل إنه قد قتل روح ال
إنه ليس أضر على العامل وطالب العلم : إال أنين ال أشتط يف احلكم إن قلت

 .منه
إن احلركة هي املسيطرة على الزمان وليس العكس، فإن اإلنسان ال 
يعيش كمية وقت ولكنه يعيش كيفية حركة، واملرء ال يعيش وقتا يستوعب 

ق مددا وهلذا جند بعض العلماء يعيشون أعماال، وإمنا يعيش أعماال تستغر
ثالثني أو أربعني سنة ولكنهم حييون قرونا متطاولة بعلمهم وفكرهم 

 .وطرحهم
 :ثالثة أنواعوهذا الزمن هو ما يسمى بالزمن االجتماعي ألن الزمن 

 .وهو ما حنسبه بالساعة واليوم والشهر:  زمن رياضي-١
لى جسم اإلنسان حسب وهو التغري الذي يطرأ ع:  زمن بيولوجي-٢

 .مراحل العمر املختلفة
وهو الذي حنسبه بنوع الثقافة واخلربة اليت متر على :  زمن اجتماعي-٣
 .اإلنسان

.  صحيحفقياس العمر مبقياس الزمن الرياضي ال شك أنه قياس خادع غري



١٠٩ اإلبداع العلمي

 .)1(هم هو قياسه بالزمن االجتماعيإذ امل
 املسئول عن ل، بةأن الزمن ال حيول دون احلرك :خالصة القول

احلركة هو الطاقة املنتجة للحركة، وأضرب على ذلك مثاال، وهو ذلك العداء 
ن حركته مالذي جيري مائة متر يف عشرين ثانية، فلو ضاعف جهده وزاد 

وقوته، رمبا قطع تلك املسافة يف عشر ثوان أو أقل، فاحلركة هي اليت تقتضي 
 .)2(وليس رهنا لوجودهاالوقت ولكنها ال تسببه وهي رهن لوجوده 

ورمبا وقع يف أذهان البعض لبس حول مسألة بركة الوقت بسبب ما 
.. ال تقوم الساعة حىت« : مرفوعاجاء يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

ال « : ومبا رواه أبو هريرة أيضا مرفوعا)3( رواه البخاري»يتقارب الزمان
 كالشهر، ويكون الشهر تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان، فتكون السنة

كاجلمعة، وتكون اجلمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة 
 .)4(»كاحتراق السعفة

فرمبا احتج البعض ذا احلديث وفهموه فهما خاطئا، ال سيما وقد 
 ذهب بعض شراح احلديث إىل أن املقصود بتقارب الزمان هو قلة الربكة 

 .فيه

                                     
 .)٥٠٣٧( عدد طانظر جريدة الشرق األوس) 1(
 . فما بعد)٥٨ص(حملمد العياشي : انظر نظرية اإليقاع العريب) 2(
 .)٩٨٩( )٣٥٠/ ١(باب ما قيل يف الزالت واآليات : الصحيح كتاب االستسقاء) 3(
 وقال ابن  قال اهليثمي رجاله رجال الصحيح،)١٠٩٤٣( )٥٥٠/ ١٦(أخرجه أمحد يف املسند ) 4(

للوابل : إسناده على شرط مسلم، وصححه األلباين واألرنؤوط وانظر أشراط الساعة: كثري
 .)١٢٠ص(



  العلمياإلبداع

الذي تضمنه احلديث وقد وجد يف : ذا القولقال ابن حجر تأييدا هل
زماننا هذا، فإنا جند من سرعة مر األيام ما مل نكن جنده يف العصر الذي قبل 

 .)1(عصرنا هذا وإن مل يكن هناك عيش مستلذ

 :فأقول جوابا عن هذا اللبس

أن هذا اجتهاد لبعض العلماء الذين شرحوا احلديث، وإال فقد : أوال
 .)2( احلديثذا كما هو مزبور يف كتب شروحفسره آخرون بغري ه

أن هذا من عالمات الساعة الصغرى ، وعالمات الساعة الصغرى : ثانيا
والكربى ال يعلم أحد مىت ستقع، وإمنا املعلوم أا قبل قيام الساعة فقط، وال 
يدري هل ظهرت هذه العالمة قبل زماننا هذا، أو يف زماننا، أو أا ستظهر 

 .لعلم عند اهللابعد زماننا ا

أن احلركة تبقى حركة والزمن يبقى زمنا، ولكن الذي تغري هو : ثالثا
مقدار الزمن فال يلزم من تناقص الزمن تناقص احلركة وعليه فينبغي أن نضاعف 
اجلهد لتدارك نقص الزمن بزيادة احلركة، خصوصا أن التطور التقين املعاصر قد 

ان العامل يف السابق رمبا سافر يف طلب سد كثريا من هذا النقص الزمين، فقد ك
ا اآلن قد يقطع تلك ماملسألة الواحدة أو احلديث الواحد شهرا كامال، بين

 وأصبحت يف املسافة يف سويعات ورمبا ال يرحل أصال فقد تيسرت املعلومة
                                     

 .)١٦/ ١٣(فتح الباري ) 1(
 . فما بعد)١٦/ ١٣(انظر تلك األقوال، ومناقشتها يف فتح الباري، البن حجر ) 2(



١١١ اإلبداع العلمي

متناول كل أحد وهو جالس يف بيته عن طريق وسائل االتصال احلديثة ال 
ك لد حبق آية هذا العصر، ورمبا مكث العامل يف ذسيما االنترنت الذي يع

الوقت يبحث عن مسألة واحدة أياما متطاولة أو يف نسخ كتاب واحد 
شهورا عدة أما اآلن فقد أصبح هذا األمر متيسرا جدا حيث يستطيع الواحد 
منا أن يصل ملا يريد بضغطة زر بعد ظهور املوسوعات العلمية احلاسوبية 

لكتب متوفرة بطبعات متعددة خمدومة بفهارس الضخمة كما أصبحت ا
متنوعة فهذا مما يعني على زيادة احلركة، وحماولة كسب مزيد من الوقت 

 .حىت وإن قلت فيه الربكة
أن الربكة اليت تكون يف الوقت ليست ذاتية حمضة، مبعىن أن : رابعا

ا كانوا العلماء السابقني ما كانوا خيلدون للنوم متكلني على بركة الوقت، وإمن
 .يسهرون الليايل ويبذلون غاية اجلهد يف الطلب والتحصيل

فقد روي عن اإلمام البخاري أنه كان رمبا قام يف الليلة الواحدة حنوا 
 .)1(من عشرين مرة لتسجيل ما يسنح له من الفوائد

وهذا اإلمام النووي مكث سنتني ملا كان يدرس يف املدرسة الرواحية مل 
 .)2(ميس جنبه األرض

 الطالب يف ذلك الوقت آالف الفراسخ يف طلب العلم، حىت ىورمبا مش
إن بعضهم بال الدم من كثرة التعب، كما حصل أليب الفضل ابن طاهر 

                                     
 .)٤٠٤/ ١٢(السري للذهيب ) 1(
 .)٣٥٥، ٣٥٤ /٥(البن العماد : شذرات الذهب) 2(



  العلمياإلبداع

 .)1(القيسراين

وال أحصي أولئك العلماء الذين كانوا يقرأون الكتاب الواحد عشرات 
 .)2( مرةاملرات بل مئات املرات، ورمبا أعاد بعضهم قراءة الكتاب ألف

فهل حلت الربكة يف أوقام ألم كانوا متقدمني من حيث الزمن 
فحسب؟ كال وإمنا ألجل احلركة والنشاط الذي بذلوه فال غرو حينئذ إن 
حترك اإلنسان واجتهد أن يكتسب ما اكتسبوا وحيصل ما حصلوا فاجلد 

وقام واهلمة واالستعانة باهللا وصدق التوكل هي اليت باركت يف أعمارهم وأ
، وإال فماذا يستفيد اإلنسان من عمره لو أنه عمر ما عمر نوح ولو كان 

 .يومه كسنة إذا مل جيد وجيتهد

مث انظر إىل حال ابن حجر نفسه الذي قال هذا الكالم ماذا صنع؟ هل قعد 
ورضخ لألمر الواقع عندما قال هذا الكالم؟ أم أنه جد واجتهد، وبذل وكافح 

صنفات العظيمة اليت رمبا لو كلف أحدنا نسخ بعضها ما حىت أخرج لنا هذه امل
استطاع، أو تصرم عمره دون ذلك، فكيف بتلك التحريرات الدقيقة وتلك 
التحقيقات الفذة العجيبة اليت رقمها بيده خصوصا كتابه فتح الباري وال هجرة 

ثنني  ا: املنعم شاكر حممود عبد/بعد الفتح، ولقد بلغت مؤلفاته كما ذكر الدكتور

                                     
 وقد كان ابن طاهر هذا ميشي يف الليل والنهار عشرين )١٢٤٢/ ٤(تذكرة احلفاظ للذهيب ) 1(

 .)٣٣٤ص(فرسخا حوايل مائة كيلو متر انظر صفحات من صرب العلماء أليب غدة 
انظر مناذج من أحواهلم فيما كتبه الباحث الطلعة علي العمران وفقه اهللا يف كتابه النفيس ) 2(

 . فما بعد)٨٩ص(وق إىل القراءة وطلب العلم املش



١١٣ اإلبداع العلمي

 .)1( مصنفئيتومثانني وم
أن يف عصرنا هذا الذي نعيشه علماء وباحثون آمنوا بضرورة :اخامس 

وا الساحة علما وعمال ئاحلركة ومل يلتفوا إىل الزمن فأبدعوا وأنتجوا مل
وجهادا ودعوة، حىت جاوزت مؤلفات بعضهم املائة وال أريد أن أسترسل يف 

 .حبث وجدتعدادهم فهم حبمد اهللا كثري، ومن 
وهذا أمر مقرر ه أن احلركة هي اليت حتدد طول الزمان وقصر:اسادس ،

من الناحية النفسية فليل األسري يف سجنه ليس كمثل ليل النائم احلامل على 
فراشه عند حبيبه؟ وهذا هو ما يسمى بالزمن البسيكولوجي، استمع إىل أحد 

 :الشعراء يقول واصفا حال سجني
ـ      ــول  ي قصـرية  تطول به السـاعات وه ــرك ط ــر ال يس ــل ده ويف ك

 :بوبهبينما جند شاعرا كعمر بن أيب ربيعة يقول عن ليلة مع حم
ـ    فيا لـك مـن ليـل تقاصـر طولـه            قبـل ذلـك يقصـر      يوما كان ليل

الوقت واحد والزمن واحد ولكن احلركة واملشاعر هي اليت طولت ذاك 
 .)2(وقصرت هذا فهذا ما يتعلق بالزمان

فهو عامل مساعد أيضا ألن اختيار املكان املناسب واالرتياح أما املكان 
له حيدث يف النفس قوة، ويف املهمة جدة ونشاطا، ويساعد القوة النفسية على 

 وعلى الثبات والتمكن، وهلذا جتد أن الناس حينون إىل أوطام ابلوغ غايته
ذا أمر جبلت ألم جيدون فيها من الراحة النفسية ما ال جيدونه يف غريها، وه

                                     
 .)٣٨٦-١٧٢/ ١( الفائقة ابن حجر العسقالين مصنفاته هيف رسالت) 1(
 .)٦١ص(حملمد العياشي : انظر نظرية اإليقاع العريب) 2(



  العلمياإلبداع

عليه النفوس، كما أنك جتد كل واحد حيرص على اختيار املقام واملكان الذي 
يرتاح فيه ويأمن، وإذا تتبعت سري العلماء وجدت بعضهم أبدعوا يف بعض 

 .مؤلفام ألم ألفوها يف أماكن مجيلة هادئة

فقد ذكر عن الفارايب أنه كان مدة مقامه يف دمشق ال يكون غالبا إال 
 .)1(د جمتمع ماء أو مشتبك رياض وألف هنالك كتبهعن

وكذلك اإلمام الذهيب فقد ذكر أنه ألف أعظم مؤلفاته وهو تاريخ 
اإلسالم وسري أعالم النبالء، وغريها مدة إقامته يف كفر بطنا، وهي قرية من 

 .)2( هي أحد أمجل بقاع الدنيا يف ذلك الوقتيتالقرى غوطة دمشق 

رحية ليجددوا ملوخرجوا إىل هذه األماكن اهلادئة اورمبا انتجع العلماء 
نشاطهم ويستجموا وحيرزوا قوم، كما قال ابن الفرضي عن سعيد بن 

كان : عثمان التجييب أحد احملدثني الكبار البصريين بعلل احلديث املربزين فيه
له أقارب بفريش، فكان ينتجعه يف كل عام ليحرز قوته، وفيها تويف سنة 

 .)3( هـ٣٠٥

وكذلك كان يصنع ابن خزمية فكان خيرج بطالبه إىل بعض املترتهات 
 .)4(ليستجموا وقد عمل مرة دعوة عظيمة ال يتهيأ مثلها إال لسلطان

                                     
 .)١٥٦/ ٥(البن خلكان : وفيات األعيان) 1(
 .)٢٥١/ ٤(املنسوب للعكربي : انظر التبيان يف شرح الديوان) 2(
 .)٢٩٦/ ١(البن الفرضي : تاريخ علماء األندلس) 3(
البن مجاعة :  وتذكرة السامع واملتكلم)٣٧٨/ ١٤(البن الذهيب : انظر تفاصيلها يف السري) 4(

 . من احلاشية)١٢٩ص(



١١٥ اإلبداع العلمي

بل إن ابن حزم قد ذهب إىل ما هو أعجب من ذلك فهو يرى أن 
اإلقليم له تعلق بالذكاء والفهم فهو يقول يف معرض مدح قرطبة، وأما يف 

 فإن قرطبة مسقط رءوسنا ومعق متائمنا مع سر من رأى يف إقليم قسم األقاليم
واحد فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا وإن كانت األنوار ال تأتينا إال 
مغربة عن مطالعها على اجلزء املعمور، وذلك عند احملسنني ألحكام اليت تدل 

كن يف العلوم  دالئلها، وذلك من أدلة التمىعليها الكواكب ناقص من قو
 .)1(والنفاذ فيها عند من ذكرنا

الطعام والرياضة، وقد تقدم : ، أياالهتمام بالصحة والنشاط: خامسا
 :شيء من هذا حول الكالم عن القوة اجلسمية بيد أين أضيف هنا ثالثة أمور

 أنه ينبغي لإلنسان أن يعتين بصحته وقوته، فينتقي لطعامه ولبدنه -١
راف وال تقتري وحياول أن جيتنب تلك األطعمة اليت احلالل الطيب دون إس

تضعف احلفظ وتفسد املزاج وهي مذكورة يف كتب الطب وأدب الطلب، 
ويقبل على األطعمة اليت تصلح ذهنه وتقوي خاطره وتشحذه ألن اإلنسان إذا 
مل يراع هذا اجلانب رمبا أصيب مبرض، أو شل تفكريه شلال يبطل نشاطه 

لكفاية، لئال تضعف اإن أكل حلوم احليوان من فروض : القرايف: وقوته قال
العقول عن العلوم، واألجساد عن مالقاة األعداء، فتستأصل شأفة اإلسالم 

 .)2(وتفقد هداة األنام

                                     
/ ٢(رسالة يف فضل األندلس وذكر رجاهلا، البن حزم ضمن رسائل ابن حزم األندلسي ) 1(

١٧٤(. 
 .)٢٩ص(نية للقرايف منية يف إدراك الاأل) 2(



  العلمياإلبداع

رطل خبز جيد : وهذا اإلمام النسائي صاحب السنن كان قوته كما قيل
يوك الكبار ، يؤخذ له من سويقة العرافني ال يأكل غريه وكان يكثر أكل الد

 له وتسمن، مث تذبح فيأكل منها كل يوم ديكا، ويشرب عليه نقيع ىتشتر
هذا عوض من : الزبيب احلالل، وكان يؤثر لباس الربود النوبية اخلضر ويقول

 .)1(النظر إىل اخلضرة من النبات فيما يراد لقوة البصر
 .وذكر أشياء من هذا القبيل عن ابن املبارك وابن اجلوزي وغريهم

لعلماء كانوا يتعاطون بعض الوصفات الغذائية ا أن كثريا من -٢
تركوا أشياء أخرى  والدوائية، إما لزيادة احلفظ، وإما لشحذ الذهن، كما

ألا تؤثر على الذهن والبدن، وذلك ألن بعض األطعمة تساعد على جتفيف 
قات البلغم، مما يساعد على احلفظ والفهم، وهلذا فإنك جتد أن أحسن األو

للحفظ وصفاء الذهن، هي اليت تعقب أوقات النوم، ألن البلغم يكون جافا 
ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من احلميدي، كان حيفظ : بعده، قال الشافعي

 .)2(لسفيان بن عيينة عشرة آالف حديث

                                     
 .)٣٣٧/ ١(ذيب الكمال للمزي ) 1(
 .)٦١٨/ ١٠(السري للذهيب ) 2(



١١٧ اإلبداع العلمي

، حدثنا أمحد بن سلمة، مسعت يحدثنا أبو زكريا العنرب: وقال احلاكم
 )1(بلغين أنك شربت البالذر: اهللا بن طاهرقال يل عبد : إسحاق، يقول
: خربين معتمر بن سليمان، قالأما مهمت بذلك، ولكن : للحفظ؟ قلت

خذ : أخربنا عثمان بن ساج، عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس، قال
 .)2(مثقاال من كندر

ومثقاال من سكر فدقهما مث اقتحمهما على الريق فإنه جيد للنسيان 
 .)3(اهللا بقرطاس فكتبهوالبول، فدعا عبد 

وقد كانت أعظم وصفة عندهم، هي شرب ماء زمزم فقد شربه مجع 
:  قالrمن العلماء حلفظ العلم، عمال حبديث جابر رضي اهللا عنه عن النيب 

 .)4(»ماء زمزم ملا شرب له«
منهم ابن خزمية واحلاكم واخلطيب البغدادي وابن العريب وابن حجر 

هم، وكلهم استفادوا من شربه كما صرحوا والسيوطي وابن اجلزري وغري
                                     

حلفظ وغريها، انظر املعتمد االبالذر مثرة شجرة ذكروا أنه جيد لفساد الذهن والنسيان وذهاب ) 1(
 .)٣١ص(يف األدوية املفردة للتركماين 

 :لطيفة قال الرجراجي
نسوا الذي يف ذكره من قـال      و شرب البالذر عصبة كـي حيفظـوا      
ــبال شــطر امســه والضر آخـره بقلـب الـذال       أو مــا رأوا أن ال

 .)٢١٥/ ١(ذيب الفروق والقواعد احلسنية حملمد املالكي 
 .ضرب من العلك، نافع لقطع البلغم جدا القاموس كندر: الكندر بالضم) 2(
 .)٣٦٨/ ١١(للذهيب : السري) 3(
 وابن ماجه يف السنن كتاب املناسك باب )١٤٨٤٩( )١٤٠/ ٢٣(املسند رواه اإلمام أمحد يف ) 4(

 وغريمها وقد حسنه ابن القيم واملنذري وقواه ابن )٣٠٦٢( )١٠١٨/ ٢(الشرب من زمزم 
 .حجر واأللباين



  العلمياإلبداع

 .بأنفسهم يف روايات معروفة مشهورة عنهم
 ينبغي لإلنسان أن يقتصد يف هذا األمر وال يسرف خصوصا يف -٣

أخذت اللبان سنة : األدوية حىت وإن كانت طبيعية فإن اإلمام الشافعي يقول
 .)1(للحفظ فأعقبين صب الدم سنة
صلح يف هذا الشأن إال من أحرق قلبه ال ي: وقال حممد بن احلسن

 .)2(النب
 .ة والذوق واالستعدادبوعلى كل فاألمر خيضع للتجر

 
********** 

                                     
 .)١٥٠/ ٢(مناقب الشافعي للبيهقي ) 1(
شامات ومصر من عكر النب فيما بلغين كامخ يصنع بال:  قال البيهقي)١٥٠/ ٢(املصدر نفسه ) 2(

 . يتأدم به الغرباءىاملر



١١٩ اإلبداع العلمي

 
 الفصل الثامن

 عوائق اإلبداع العلمي
وأعين بالعوائق األمور اليت تعيق عملية اإلبداع وتكون سببا يف تعطيل 

خره وهذه املعوقات املبدع عن عمله، أو أا على األقل تكدر اإلبداع أو تؤ
بعضها بسبب من املبدع نفسه، وبعضها يرجع إىل طبيعة الواقع واتمع الذي 

 .يعايشه
ومجيع ما تقدم من األسس واملقومات واحلوافز عكسها يصلح أن يكون 

 :عائقا لإلبداع لكين أخص أمورا باحلديث عنها هنا ألمهيتها
 .عدم تقدير املبدع: أوالً

س ومشاعر، فإذا مل يكرم، ومل يرتل مرتلته الالئقة إن العامل له أحاسي
به، رمبا أدى ذلك إىل أمور تعيق اإلبداع كما سيأيت، وذلك ألن خدمة العلم 
وأهله شرط على اتمع الذي يعيش فيه املبدع، بدءا بالطالب فمن فوقهم 

يا فالن : من اجلهات وقد كان طائفة من العلماء يدعون ذا لطالم فيقولون
خدمك العلم كما خدمته، بل إن اإلمام الشافعي قد جعله شرطا ملن خدم 

 :)1(العلم حيث يقول
ــه  ــن خدم ــن شــرطه مل ــم م ــه  العل ــهم خدم ــاس كل ــل الن أن جيع

                                     
 .)٣٠٠/ ١(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) 1(



  العلمياإلبداع

 :)1(وقال علي اجلرجاين
ومل أبتذل يف خدمـة العلـم مهجـيت        

 
ألخدم مـن القيـت لكـن ألخـدما       

ــةىأأشــق   بــه غرســا وأجنيــه ذل
 

هل قـد كـان أحزمـا      إذا فاتباع اجل   
 

وقد تذمر العلماء وأبدوا استياءهم من اتمعات اليت يعيشون فيها، 
واليت ال جيدون فيها إكراما من أهلها، كما هو حال أيب هالل العسكري 

 .)2(اللغوي مثال إذ قال
يل مال من يلقـط العجـم       إذا كان ما  

 
حجـم  وحايل فيكم حال من حاك أو      

فأين انتفـاعي باألصـالة واحلجـا؟       
 

وما رحبت كفي على العلـم واحلكـم        
ومن ذا الذي يف الناس يبصـر حـاليت    

 
فال يلعن القرطـاس واحلـرب والقلـم        

 
 :)3(وقال أيضا

جلوسي يف سـوق أبيـع وأشـتري       
 

ــرود    ــام ق ــى أن األن ــل عل دلي
ــذل كــرامهم  ــوم ت وال خــري يف ق

 
ــود    ــذهلم ويس ــيهم ن ــم ف ويعظ

ــو  ــاليت ويهج ــة ح ــين رثاث هم ع
 

ــد   ــه مزي ــا علي ــا م ــاء قبيح هج
 

 :والسبب يف عدم تقدير العامل يعود واهللا أعلم إىل أمور عدة منها

، وهذه آفة اآلفات، وما سلم منها حىت العلماء على فضلهم  احلسد-١

                                     
 .)٤٦٠/ ٣( وطبقات الشافعية الكربى للسبكي )١٧٩٨/ ٤(للحموي : معجم األدباء) 1(
 .)٩١٩/ ٢(معجم األدباء للحموي ) 2(
 .املصدر نفسه) 3(



١٢١ اإلبداع العلمي

وجاللة قدرهم بل وقعت بينهم قدميا وحديثا، وهؤالء احلساد عطلوا مصلحة 
 العامل لقاء منفعة خاصة م إن مسينا ذلك منفعة جتوزا عامة تستفاد من هذا

 :)1(والناس كثريا ما يؤملهم مرأى النبوغ كما قال الشاعر
فــج التفــوق مــا يف بابــه حــرس

 
لكنــــه درب أرزاء وأخطــــار 

والناس يـؤملهم مـرأى النبـوغ وإن        
 

ــار    ــدح والغ ــوه بامل ــدموا حن تق
 واجلـوع يأكلـه    ىكم من أديب قض    

 
لــه ــر الغــىن جــاريوجمــرم حو 

العبقريـــة حرمـــان وتضـــحية 
 

ــار    ــل جب ــد إال ك ــيس خيل ول
 

إما  عدم فهم الناس لتلك االبتكارات اجلديدة وقيمتها العلمية -٢
لدقتها على أفهامهم كما مر معنا يف قصة اخلليل، وإما ألن املبدع يسري يف 

له مهة عالية كلما رقى من : واد واتمع يسري يف واد آخر، حىت قال بعضهم
 .. إىل مركز عال

قلت أشكاله املعنوية انظر إىل أصحاب العقول املوجبة لكثرة املعقول ملا 
حتققوا دققوا فعزت مدارك حقائقهم على العوام، وجلت نفائس دقائقهم على 

تباع، لغلبة اجلهل على غالب األفهام، فلذلك أوجب هلم قلة األصحاب واأل
 :اء حيث قالالطباع، وهللا در بعض احلكم

ــال  لكل امرئ شكل مـن النـاس مثلـه         ــهم عق ــكال أقل ــأكثرهم ش ف

                                     
 .)٣٩ص(رباعيات خمتارة إللياس قنصل ) 1(



  العلمياإلبداع

ــكلهم  ــون لش ــاس آلف ــل أن )1(فـأكثرهم عقــال أقلــهم شــكال  وك

وعدم تقدير املبدع يؤدي إىل اإلضرار باملبدع نفسه، ويؤدي إىل 
 اإلضرار بعملية اإلبداع أيضا، وبالتايل يعود الضرر على اتمع 

 .واألمة

 يؤدي به ذلك إىل الضن بعلمه وكتمه فيضر نفسه وغريه، كما فإما أن
صرح أبو علي القايل الذي رحل من املشرق إىل األندلس يف مقدمة كتابه 
املقصور واملمدود بأنه ضن بعلمه يف املشرق ألنه مل جيد أحدا من ولد العباس 

هيأ له للعلم طالبا، وال يف األدب راغبا، وأخذ ميتدح احلكم األندلسي الذي 
 .)2(التكرمة وشجعه على العامل

 . كتابه املضنون به على غري أهلهىبل إن من العلماء من مس

وإما أن يؤدي به ذلك إىل إتالف كتبه ومؤلفاته حىت ال ينتفع ا أهل 
صل جلماعة من العلماء، حيث أحرقوا كتبهم أو غسلوها أو حعصره، كما 

 .)3(دفنوها هلذا السبب

 ذلك إىل اهلجرة من ذلك البلد كما حصل جلماعة من وإما أن يؤدي به
                                     

 .)٢٦٩/ ٤( القدير فيض) 1(
 وجذوة املقتبس للحميدي )١٣٨/ ١(انظر خرب ذلك يف تاريخ علماء األندلس البن الفرضي ) 2(

 .)٢٨٢/ ١( وبغية امللتمس للضيب )٢٥٢/ ١(
صحيفة املدينة عدد : نشرت عدة مقاالت عن هذه الظاهرة الغريبة يف ملحق ألوان من التراث) 3(

 .عد هـ فما ب١٤١٣/ ٦/ ٣٠ يف )٩٣٥٤(



١٢٣ اإلبداع العلمي

 .العلماء

عبد الوهاب بن علي املالكي، والنضر بن مشيل، فإن األول كان : منهم
يعيش يف بغداد فما وجد من أهلها إكراما له، وال احتفاء به، فقال عند 

 : املشهورينهخروجه منها بيتي
ــة   ــال طيب ــل امل ــداد دار أله بغ

 
ــاليس دار ا  لضــنك والضــيقوللمف

ــهاقظللــت حــريان أمشــي يف أز  ت
 

كــأنين مصــحف يف بيــت زنــديق 
 

 همث إن عبد الوهاب هذا، ملا خرج من بغداد، ووصل إىل ظاهرها، شيع
لو وجدت بني : بق عندنا أيها الشيخ، فقالا :أهلها وعلماؤها، وقالوا له

ا ظهرانيكم رغيفني كل غداة وعشية ما عدلت عن بلدكم، فما وجد أحد
إنه بعد : يتكفل له بذلك، فذهب إىل مصر فأكرمه أهلها غاية اإلكرام، ويقال

وصوله إليها بيسري مات من أكلة اشتهاها فقال وهو يتقلب على فراش 
 .)1(ال إله إال اهللا ملا عشنا متنا: املوت

وكذلك النضر بن مشيل فإنه ملا ضاقت عليه املعيشة بالبصرة خرج منها 
من أهلها حنو ثالثة آالف رجل ما فيهم إال حمدث أو حنوي إىل خراسان فشيعه 

يا أهل البصرة : أو لغوي أو عروضي أو أخباري، فلما صار باملربد جلس فقال
فلم :  قال ما فارقتكمىيعز علي فراقكم وواهللا لو وجدت كل يوم كيلجة باقل

                                     
 ومقدمة حمقق كتاب التلقني يف الفقه املالكي )٢٢٠/ ٣(البن خلكان : انظر وفيات األعيان) 1(

 .)٢٥-١٤ص(



  العلمياإلبداع

 :)2( ولقد أحسن من قال)1(يكن أحد فيهم يتكلف له ذلك
ــه    ــمته ول ــفت لص ــراعأس ــحر اجلم  ي ــه س ــل بيان ــاو مجي ع

ــاين  ــا يع ــو أبصــرت شــدة م ــدموعا  ول ــام أرخصــت ال ــن األي  م
ــا  ــن الرزاي ــوغ م ــلم النب إذا س

 
ــف يط  ــ فكي ــاب ــر الوجيع ب الفق

ــني    ــب مث ــهد نص ــرب مش ــا   وأغ ــات جوع ــري م ــيم لعبق أق

وإما أن يؤدي به ذلك إىل املوت كمدا وحزنا، وهذا غالبا يكون ملن 
 .وكان فيه نوع رقة، وقد تقدم شيء من ذلكمست نفسه 

                                     
 ) واملفلوكونةالفالك( واقرأ إن شئت كتابا ماتعا يف هذا هو كتاب )٣٩٧/ ٥(وفيات األعيان ) 1(

 .ألمحد بن علي الدجلي ، فإنه قد ذكر فيه عجائب وغرائب من هذا القبيل
 .)٢٩ص(رباعيات خمتارة إللياس قنصل ) 2(



١٢٥ اإلبداع العلمي

 .عدم الثقة بالنفس: ثانيا
وهذا مسلك يف العلم منكور، فإن الذي ال يثق بعلمه وعقله ومواهبه، 
ال ميكن أن يلج طريق اإلبداع واالبتكار، ألنه طريق حيتاج إىل شجاعة وإقدام 

د مخثقة وأ ذه الىولعل الذي أود كحاجته إىل البحث والتأمل والنظر،
 :جذوا أمران

وانتشرت كالوباء بني أهل  : مقولة نشأت قدميا والكتها األلسن-١
ما ترك األول لآلخر شيئا، :  وهي )1( هـ١٤٤العلم تنسب البن املقفع ت 
 :وقد يعرب عنها بقول الشاعر

 مل يدع من مضى للذي قد غرب
 فضل علم سوى أخذه باألثر

ند املبدعني؟ كال بل لقد توارد ولكن هل وجدت هذه الكلمة صدى ع
العلماء على إبطاهلا جيال بعد جيل، ورعيال بعد رعيل، حىت أوردوها احلفرة، 

 .وسنوا عليها التراب
ليس مما يستعمل الناس كلمة أضر : وقد قالوا: فهذا اجلاحظ يقول

ما ترك األول لآلخر «: بالعلم والعلماء، وال أضر باخلاصة والعامة من قوهلم
 .)2(»شيئا

                                     
 قوله بعد أن )٦٤ص(مل أرها يف شيء من كتبه ذا اللفظ والذي رأيته يف كتابه األدب الكبري ) 1(

فمنتهى علم عاملنا يف هذا الزمان أن يأخذ من علمهم وغاية « :امتدح املتقدمني وأثىن عليهم
 .»...إحسان حمسننا أن يقتدي بسريم

 .)١٠٣/ ٤(اجلاحظ رسائل ) 2(



  العلمياإلبداع

العلماء واملتعلمني من بال كلمة أضر بالعلم و: قالوا: وقال ابن عبد الرب
 .)1(ما ترك األول لآلخر شيئا: قول القائل

 .)2(وحنوا من هذا ما قاله أبو احلسن املسعودي يف كتابه النبيه
وكذلك أمحد بن فارس اللغوي املشهور كما يف يتيمة الدهر 

 .)3(للثعاليب
 .)4( يف كتابه العظيم كشف الظنونومثله جاجي خليفة

وآخر من أتى على هذه الكلمة حسب تتبعي العالمة عبد احلي الكتاين 
 .)5(يف مقدمة كتابه التراتيب اإلدارية

إذا فليس املقياس هو مقياس القدم واملعاصرة، فريفع القدمي لقدمه، 
 األثر، وخيفض املعاصر جلدته كال، وإمنا املقياس هو اجلودة واإلتقان وحسن

 .واحلكمة ضالة املؤمن
كم ترك األول لآلخر كما قال : وعليه فصواب هذه العبارة أن يقال

 :)6(أبو متام

                                     
 .)٤١٦/ ١(جامع بيان العلم البن عبد الرب ) 1(
 وال أدري هل يريد كتابه التنبيه واإلشراف فإين مل أجده )٧٩/ ١(كما يف التراتيب اإلدارية ) 2(

 .يف املطبوع منه
)3 ()٣٩٨، ٣٩٧/ ٣(. 
)4 ()٣٩/ ١(. 
)5 ()٧٨/ ١(. 
 .)١٦١/ ٢(الديوان بشرح التربيزي ) 6(



١٢٧ اإلبداع العلمي
 

ــة  ــكري يف حل ــن ش ــت م ــاخر  ال زل ــلب فـ ــها ذو سـ البسـ
يقــول مــن تقــرع أمساعــه   

 
ــر   ــرك األول لآلخـ ــم تـ كـ

 وينبغي أن يستحضر العامل تلك الكلمة النفيسة اليت قاهلا علي بن أيب 
 .»قيمة كل امرئ ما حيسن« :طالب رضي اهللا عنه

قالوا ليس كلمة أحض على طلب العلم : قال ابن عبد الرب تعقيبا عليها
 .)1(وهو من الكالم العجيب اخلطري، وقد طار به الناس كل مطري.. منها

 : دعوى إغالق باب االجتهاد-٢
ق بابه لقد مر على األمة فترة غري قصرية ألغي فيها االجتهاد وأغل

خصوصا يف العصور املتأخرة، عصور االحنطاط وخلدت فيه األمة للتقليد 
البليد بل وتعصبت له حىت قال قائلهم، إن الالمذهبية أخطر بدعة على 

 االجتهاد واالبتكار وأصبح كثري من ةاإلنسانية فتبلدت املشاعر ومخدت جذو
نه ألغيت مادة جهد العلماء يدور يف حلقة مفرغة ال يدري أين طرفاها؟ حىت إ

من قاموس األمة فاجلهاد متوقف واالجتهاد ممنوع واجلهود مبعثرة مشتتة 
جر حفكان كل من يريد اإلبداع أو التجديد جيد الناس له باملرصاد يقفون 

عثرة يف طريقه، ولو بالقوة أحيانا، كما حصل لكثري من العلماء واملبدعني، 
ي طهـ وهو أرنؤو١٣٠٣سنة  ملتوىفاحسن بن حسني األسكويب : منهم

األصل من ألبانيا كان من بيت علم وأدب، وكان يقطن املدينة النبوية حيث 
 .استجلب بعض املناظري 

                                     
 .)٤١٧، ٤١٦/ ١( بيان العلم البن عبد الرب جامع) 1(



  العلمياإلبداع

صطرالبات والزوايا والتلسكوبات من أوربا، وأقام على سطح واال
له مرصدا فلكيا، فكان يصعد إليه يراقب النجوم والكواكب وسري األفالك رتم

ن من علماء املدينة إال أن شنوا عليه غارة شعواء يف يوم من وتقلباا فما كا
األيام، ودخلوا بيته وأخذوا تلك األجهزة واملناظري فلزم بيته حزنا وكمدا 
ومرض بعدها وتويف حىت إن من الطرائف أن أحدهم وهو عبد اجلليل برادة 

 :)1(نظم فيه رجزا قال فيه
ــوبيبيــت طــول ا مــا قــولكم يف شــيخنا األســكويب ــل يف الراق للي
ــدوارا   ــك ال ــه الفل ــب من ــارى يرق ــه النصـ ــاا يف فعلـ مشـ

فاحلاصل أن دعوى إغالق باب االجتهاد سواء يف املسائل العلمية أو 
العملية كان له نتائج كارثية على األمة، ما زلنا نعاين منها حىت اليوم، قال 

هنة أوهن من دعوى فارغة وحجة وا« :الشيخ حممد سعيد الباين عنها إا
بيت العنكبوت ألا غري مستندة إىل دليل شرعي أو عقلي سوى 

 .)2(»التوارث

                                     
 ويذكرنا هذا حبال خمترع التلسكوب جاليليو نفسه وقد )١٨٩/ ٢(انظر األعالم للزركلي ) 1(

 .تقدم شيء من خربه
 وانظر بسط املسألة يف أصول الفقه اإلسالمي لوهبة )٦٢ص(فيق لعمدة التحقيق يف التقليد والت) 2(

 .د فما بع)١٠٨٥/ ٢(الزحيلي 



١٢٩ اإلبداع العلمي

 .دخول العامل يف غري فنه: ثالثًا
وهذا أمر يدرك مما سبق، فقد اشترطنا سلفا التخصص، وهو أن 

 يف فنه الذي مالت نفسه إليه، وال تغره نفسه هيستفرغ اإلنسان جهد
ما بلغ ذكاؤه، ومهما بلغت ملكاته وحذقه، لئال بالدخول يف فن ال يعرفه مه

يقع يف تناقضات واضطرابات وهو ال يشعر، فيكون سبة الدهر وأضحوكة 
 مبوته، فإما أن يتفرغ ت حبياته وال متوالزمان، بل تبقى عليه معرة ذلك حتىي

صله على أهله حىت يتقنه، وإما أن يدعه ألربابه، أما أن يدخل لذلك العلم وحي
 .)1(رتهة والتذوق فهذا مما ال حيمدفيه لل

وقد ضبط العلماء عجائب وغرائب على هؤالء الذين يدخلون يف غري 
فنوم وهم ليسوا من أهلها، ويف كتب الردود والتتبعات واإللزامات شواهد 

 .على ذلك

وأقل ما يقع فيه اإلنسان التصحيف والتحريف الذي يغري الكلم ويبدل 
 وهو ممن كان له عناية )2( بن نصر املصريي عن عوضكاملعاين كما ح

بالفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة، لكنه ملا دخل فيما ال حيسن أتى مبا 
يضحك، فقد ذكروا عنه أنه أخذ كتاب املفصل للزخمشري ونظر فيه فقال ملا 

ملاذا ما : ملاذا ما قال باب التبليط؟ وملا قرأ باب العلم قال: قرأ باب الترخيم
                                     

 .وقد تقدم شيء يف التحذير من ذلك يف بداية الكالم عن مقومات اإلبداع العلمي) 1(
لطيفة هذا االسم عوض مل يتسم به أحد من املشهورين طيلة القرون العشرة األوىل للهجرة ) 2(

 .سوى هذا الرجل



  العلمياإلبداع

السنجق؟ يظن أن العلم هو الراية، وأن الترخيم من الرخام مث شرع  بقال با
 .يف تعليل ذلك بتعليالت عليلة

اهللا أمحد، : وذكروا أيضا أنه ملا قرأ أول املفصل عند قول الزخمشري
 )1(عيسى وال موسى وال حممد؟: ملاذا ما قال: قال

ناقضات مث إن الداخل يف غري فنه ال يزيد ذلك الفن إال أوهاما وت
 وهلذا جند بعضا من شروح احلديث ايبين قصرا ويهدم مصر: فيكون كما قيل

وكتب التفسري والفقه خصوصا احلواشي مليئة مبثل هذه األقوال والترهات 
اليت جاءت من غري متخصص يف ذلك الفن، فزادت األوراق دون فائدة 

 .ىتلف
خل بستان ويا ليت هؤالء األدعياء فعلوا كفعل ذلك الثعلب الذي د

ت ماعنب، فرأى عنقودائه فحاول أن يصل وا يكاد يتمزق لكثرة مائة وردلي
 لللعنقود مرة تلو مرة، وكرة بعد كرة، فلما كل ومل، وما وصل إىل ما أم

 .احلمد هللا الذي مل جيعل لنا يف احلرام نصيبا: نظر إىل العنقود وقال

                                     
 .)١٩٩/ ٣(انظر الدرر الكامنة البن حجر ) 1(



١٣١ اإلبداع العلمي

 .اعه دواتوقف اإلنسان عند مرحلة من العلم وانقط: رابعا

وذلك بأن يصيبه اليأس ألنه مل يصل إىل نتيجة فيؤدي به ذلك إىل 
اإلحباط بل رمبا إىل كراهية العلم نفسه، وغالبا ما يكون ذلك عند عدم 
إحسان االختيار للفن املناسب، أو ألن برناجمه فيه غري منضبط أو ألن خطة 

 :العمل فيه غري حمكمة وال مترابطة
ــف ا  ــني ينكش ــتعلم ح ــارس ــار   لغب ــك أم مح ــت رجل ــواد حت ج

أو أن العيب يف الشخص نفسه، ألنه مل يتحل بالصرب والتحمل الذي 
 :هو من شروط اإلبداع كما سلف ولذا قيل

ــمار  ــرف املض ــان يع ــد الره ــوار  عن ــابق واخلـ ــرف السـ ويعـ

إن العامل ال بد أن يكون متحليا بالصرب واجللد وإال فإنه سوف 
يق ورمبا قبل ذلك، ولقد ضرب السلف أروع ينقطع يف منتصف الطر

 فكان بعضهم )1(األمثلة يف الصرب على مشاق الطلب وشدائد التحصيل
رمبا كرر املسألة الواحدة من مسائل العلم ألف مرة منهم أبو إسحاق 

لواحد مخسمائة مرة كما كان االشريازي وبعضهم كان يكرر احلديث 
 عض الكتب املهمة يفعل أبو مسعود الضيب ومنهم من كرر ب

قراءة وإقراء مئات املرات رمبا بلغت ألفا وبعضهم قرأ عشرات اآلالف 
 من الكتب وهو ما زال بعد شابا وبعضهم ما كان يسافر إال 

                                     
يف هذا الباب كتاب صفحات من صرب العلماء على شدائد من أمجع وأمتع الكتب اليت ألفت ) 1(

 .العلم والتحصيل، للشيخ عبد الفتاح أبو غدة جتاوز اهللا عنا وعنه



  العلمياإلبداع

 فيها وبعضهم ومعه عدة أمحال من الكتب كلما نزل مرتال أخرجها ونظر
الكتب املطولة ما كان ينام إال والكتاب على صدره مدة أربعني سنة أما قراءة 

 .)1(يف جمالس معدودة فحدث وال حرج

ولقد جاء عن أديسون املخترع املشهور، أنه جرب عشرة آالف جتربة 
قبل أن يصل إىل التجربة الصحيحة اليت أنارت له املصباح الكهربائي بل 
أنارت العامل كله، وعندما حاول أحد أصدقائه أن يواسيه قال له أديسون 

ريقة ال تؤدي إىل اهلدف ط ١٠٠٠ل لقد اكتشفت ملاذا؟ أنا مل أفش
 .)2(املطلوب

ويف اختراعه بطارية السيارة استغرق العمل منه عشر سنوات كاملة، 
وجرب مخسني ألف جتربة، وتكلف ثالثة ماليني دوالر حىت وصل يف النهاية 

 .)3(إىل اختراعها

أخذ  ساعة يف اليوم، وهلذا ملا سئل مىت ست٢٠-١٨وكان يعمل ما بني 
 .)4(إن العلم ال يأخذ إجازة على اإلطالق: إجازة؟ قال

ورمبا أغرى اإلنسان بريق املناصب واأللقاب فتوقف ظنا منه أنه قد وصل 
  دليال فيترك حينذاك اجلد والطلب والبحث،  مع أن هذه األلقاب ليست

                                     
املشوق إىل القراءة وطلب العلم للشيخ علي : انظر شواهد ذلك وغريه يف الكتاب الرائع) 1(

 .العمران وفقه اهللا
 .انظر املوسوعة العربية العاملية أديسون) 2(
 . سلسلة الناجحون)١١٧ص(أديسون الذي أضاء العامل ) 3(
 .)١٢٠ص(املصدر نفسه ) 4(



١٣٣ اإلبداع العلمي

زال بعد يف بداية الطريق  على التأهل فقد يصبح اإلنسان دكتورا وهو ما
هو األصل يف هذه الشهادة فإن شهادة الدكتوراه إمنا متنح للشخص ال وهذا 

 .ألنه وصل، ولكن ألنه أصبح قادرا على مواصلة البحث مبفرده
والعلم واإلبداع ال يقاس بالشهادات واأللقاب، فكثري من أعالم العصر 
فضال عن املتقدمني، ما عرفوا هذه األلقاب، وال البسوها، ومع ذلك فقد 

وقد تقدم معنا أن أديسون مثال طرد من املدرسة  ا،وإبداع االدنيا علمملئوا 
وهو يف املرحلة االبتدائية لكنه واصل واجتهد مبفرده حىت وصل إىل ما وصل 

 .إليه
 :ويل يف هذا املعىن أبيات قلت فيها

ــه ــور بصــريا بفن ــا كــل دكت وم
 

وال كل أستاذ جـديرا بـأن يـدري         
ــربزا   ــون م ــا أن يك ــيس لزام ول

 
فىت أحرز األلقاب أو صال يف النشـر        

فكــم جــامع كتبــا ولــيس بعــامل 
 

وكم ناقل فكرا ولـيس بـذي فكـر         
 

 .)1(وقد حتدثت عنه فيما مضى فال نعيد: اضطراب املنهج: خامسا
 .النقد السليب املدمر: سادسا

 :وهذا يقتل الطموح واإلبداع يف اإلنسان املبدع، ألن النقد قسمان
، هدفه بيان األخطاء والتنبيه عليها لتالفيها، ال حتطيم  نقد إجيايب-١

 .األشخاص، والوقيعة يف األعراض، وهو عزيز يف هذا العصر

                                     
 . فما بعد)٨٦ص(انظر خامس مقومات اإلبداع العلمي ) 1(



  العلمياإلبداع

 نقد سليب هدفه التشنيع والتقريع والتشهري، وهو الذي يبلد -٢
وجيعل اإلنسان خائفا يترقب  اإلحساس، وميسخ املواهب، ويعطل القدرات،

 فال يكتب وال يتكلم وال يناقش وال يراجع أكرب مهه كيف ينجو إن جنا،
خوفا من النقد اجلائر، ألن األلسن واألقالم له باملرصاد، وما خارت النفوس، 

، ويقف وراء هذا النقد دوضمرت العقول، وماتت اهلمم، إال مبثل هذا النق
 .غالبا احلسد واألنانية
 سليم قرأ على محزة، فجاءأكنت : حدثنا الكسائي قال: قال الدوري
خطأت أيا أستاذ أنت إن : اب سليما وال ابين فقلت: فتلكأت فقال محزة

 :)2( ولقد أحسن من قال)1(قومتين وهذا إن أخطأت عريين
 لســان الــدهر مفتخــراــا تغــىن قد تفسـد البيئـة الرعنـاء أدمغـة        
يعــيش بــني لئــام عــاش منتحــرا إذا حكمت على احلـر الكـرمي بـأن       

اللذين مها آلة ب والشواغل اليت حتل بالنفس أو الذهن املصائ: سابعا
 .اإلبداع فتعطلهما

فإن اإلنسان إذا اشتغلت نفسه مبصيبة ترتل به أو حتل قريبا من داره، 
تولد عنده هم وغم وضيق وكدر، أو أصابته آفة يف ذهنه، وعقله، وكل ذلك 

 .عائق عن اإلبداع

                                     
 .)١٣٩/ ١(معرفة القراء الكبار للذهيب ) 1(
 .)١٨ص(إللياس قنصل : رباعيات خمتارة) 2(



١٣٥ اإلبداع العلمي

 الفكر وتركيز الذهن، وهذا إن العامل األقوى يف اإلبداع هو استجماع
قد يتالشى حتت وطأة األمل ومطارق الكرب، وكثريا ما يصاب اإلنسان 

 .بذهول أو اختالط أو حىت بوفاة نتيجة خرب مؤمل أو حادث مروع
إن أعجبت بعلمك فاعلم أنه ال خصلة لك فيه، وأنه : قال ابن حزم

ا مبا يسخطه، فلعله موهبة من اهللا جمردة وهبك إياها ربك تعاىل فال تقابله
ينسيك ذلك بعلة ميتحنك ا، تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت، ولقد 
أخربت عن عبد امللك بن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال 
األحوال وصحة البحث أنه كان ذا حظ من احلفظ عظيم، ال يكاد مير على 

 فيه هول شديد أنساه مسعه شيء حيتاج إىل استعادته، وأنه ركب البحر فمر به
ما كان حيفظ، وأخل بقوة حفظ إخالال شديدا مل يعاوده ذلك الذكاء بعد، 
وأنا أصابتين علة فأفقت منها وقد ذهب ما كنت أحفظ إال ما ال قدر له فما 

 .)1(عاودته إال بعد أعوام
لعل هذه العلة واهللا أعلم هي ضرب الطحال كما ذكروا يف : قلت

 .اىلترمجته رمحه اهللا تع

                                     
 .)٣٨٨/ ١(مداواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم األندلسي ) 1(



  العلمياإلبداع

 .عدم اإلخالص يف العمل: ثامنا
واملقصود باإلخالص هنا معناه األوسع، وهو التجرد من الرغائب 

اإلقبال بتجرد على العلم : النفسية واملآرب الشخصية، أو بعبارة أخرى
والعمل، وهذا العموم بطبيعة احلال يدخل فيه كل الناس دون متييز، ولكن 

 اإلخالص هللا وحده دون سواه، حىت حيصل أهل اإلسالم ينفردون بتوجيه هذا
هلم األجر، وهو أحد شروط قبول العمل كما هو معلوم، ويف هذا املعىن 

 .)1(يقول أمحد شوقي
ــم ال  ــذات العل ــم ل ــب العل لظهـــور باطـــل بـــني املـــال اطل

 :وليته قال
ــه اهللا ال لظهـــور باطـــل بـــني املـــال اطلـــب العلـــم لوجـ

 
 

******** 

                                     
 )٧٠٤/ ٢(الشوقيات ) 1(



١٣٧ اإلبداع العلمي

 
 الفصل التاسع

 احنراف اإلبداع عن مساره الصحيح
إن هناك أمورا قد تسري بالعمل اإلبداعي إىل اية مؤملة أو غري محيدة، 

 يكتفأاإلضرار بالنفس، واإلضرار بالغري، و: وهي أمور كثرية جيمعها شيئان
 :بضرب مثال واحد لكل منهما

 مثل اإلبداع يف جمال الفلسفة ال سيما اإلهلية:  اإلضرار بالنفس-١
منها، وليس القصد هو دراستها لنقدها وإظهار عوارها كال، وإمنا القصد هو 
حبها والتعلق ا واالقتناع مبا فيها، فإن هذا أمر خطري، رمبا عاد على اإلنسان 
يف العاجل باحلرية واالضطراب، كما حصل جلماعة من العلماء تقدم ذكر 

وعاد عليه يف .  باهللابعضهم ورمبا أدى به ذلك إىل الكفر والشك والعياذ
:  من هذا املسلك فقالrاآلجل بسخط اهللا وعذابه، وهلذا حذرنا النيب 

تفكروا يف « : ويف لفظ»تفكروا يف آالء اهللا وال تفكروا يف اهللا عز وجل«
 وقد تقدم الكالم على العقل، ومكانته )1(»خلق اهللا وال تفكروا يف اهللا

سس اإلبداع العلمي مبا يغين عن إعادة احلقيقية يف اإلسالم عند الكالم على أ
 .الكالم عليه هنا

                                     
/ ١( والبيهقي يف شعب اإلميان )٦٣١٥( )١٧٢، ١٧١/ ٧(رواه الطرباين يف املعجم األوسط )1(

 )٣٩٥/ ١( وغريمها واحلديث حسنه األلباين كما يف السلسلة الصحيحة )١١٩( )٣٥٨
)١٧٨٨(. 



  العلمياإلبداع

 إىل أن كثريا من )1(وقد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه االستقامة
 .الطالب مالوا إىل علم الكالم والفلسفة يظنونه علما وهو ليس كذلك

  : اإلضرار بالغري-٢

األفكار املضلة سواء كانت األضرار مادية أو معنوية فاملعنوية كابتداع 
ونشرها بني الناس، واملادية مثل ما حصل من بعض املخترعني الذين اخترعوا 
 األسلحة اليت تسمى أسلحة الدمار الشامل، وهي أسلحة ال شك 
عندي يف حترمي استعماهلا ألا تأيت على األخضر واليابس، وتقتل املقاتلة وغري 

 .املقاتلة

ة وهو ذو عقلية جبارة لكنه ينشتاين صاحب نظرية النسبيآأرسل 
استخدم عقله يف اإلضرار بالناس رسالة إىل الرئيس روزفلت يف خريف عام 

م يبني فيها إمكانية صنع قنبلة مؤثرة من عنصر اليورانيم وبعد ست ١٩٣٩
 ألقيت أول قنبلة من هذا م١٩٤٥ آب من سنة ٦سنوات وبالتحديد يف 

ا ستون ألفا، وجرح أكثر من مائة النوع على هريومشيا اليابانية ذهب ضحيته
 .)2(ألف شخص، وأصبح مئتا ألف بال مأوى

 .)3(وهللا در القائل
ــة   ــل حافل ــه بالوي ــت ايت فيهــا ملــا مــر مــن أخطائــه مثــن كان

                                     
)1 ()٧٩/ ١(. 
 . ترمجة أديب يوسف )٢٩٥ص(عباقرة العلم لفيليب كني ) 2(
 .)١١٥ص(رباعيات خمتارة إللياس قنصل ) 3(



١٣٩ اإلبداع العلمي

ــنت   وكان فيـه ذكـاء خـارق طلعـت         ــدها الف ــات قص ــاره نفث مث
ألحرز اخلري منـها األهـل والـوطن        ضل الطريق ولو صـحت خـواطره       

ــره  الع ــني حتص ــاء ح ــة م ــدن  بقري ــق امل ــول أو متح ــروى احلق ت

 
 
 

********** 



  العلمياإلبداع



١٤١ اإلبداع العلمي

 
 الفصل العاشر

 جنوم مضيئة يف مساء اإلبداع العلمي
هؤالء النجوم هم قل من كثر، ووشل من حبر، من املبدعني املتميزين 
الذين حيفل م تارخينا اإلسالمي ايد، ومل أرد االستقصاء هنا، وإمنا أردت 

حوال هؤالء املبدعني وأخبارهم عل أ املهتم ذا األمر على طرف من أن يقف
ذلك يكون دافعا له ليترسم سبيلهم ويسلك طريقهم ال سيما يف هذا الوقت، 
الذي يعيش فيه كثري من الشباب املسلم أزمة تبعية وفقدان هوية بعد أن 

وما وما ضلت بوصلتهم عن جنوم األمة احلقيقيني إىل أناس تافهني يسمون جن
يهم على أم مبدعون لهم بنجوم، وإمنا هم يف حقيقة األمر رجوم وينظر إ

 . عنهم بل هو عنهم أبعد ما يكونىواإلبداع مبنأ

وأشد من هذا وأمض من كان مصابا منهم بعقدة النقص فوىل وجهه 
شطر بالد الكفر، ينظر إليها نظرة إكبار، ويأخذ منها كل شيء خريها 

 .)1(ها، ما حيمد منها وما يعاب، وما ميدح منها وما يذموشرها، حلوها ومر

وأشد منه من رضي لنفسه القسمة الضيزى فأخذ الثانية دون األوىل 
 :)2(ولقد أحسن من قال

ــه  حتــام نســتعطي الغريــب دروســه ــذي يف درس ــى ال ــا أمس وتراثن

                                     
 .كما قال الدكتور طه حسني من قبل) 1(
 .)٢٢ص(رباعيات خمتارة إللياس قنصل ) 2(



  العلمياإلبداع

ــدهاىخنشــ ــرفض رف ــا ون ــه    مناهلن ــة كأس ــى مثال ــهافتني عل مت
ــا األجــ  ــا طردن ــزلإن ــه نيب ومل ن ــا يف حبسـ ــا وقلوبنـ بعقولنـ

ــعب ال يتر ــوالش ــتقاللهك ــه  ز اس ــن نفس ــه م ــرر نفس ــىت حي ح

هذا وقد ذكرت من ذكرت من هؤالء املبدعني مرتبني على حسب 
 .تواريخ وفيام



١٤٣ اإلبداع العلمي

 
  هـ١٧٤اخلليل بن أمحد الفراهيدي ت 

دة مل كان اخلليل من أذكياء العامل وعباقرة الدنيا فقد أبدع أمورا ع
 :يسبق إليها من ذلك

فقد اتفق مجيع الباحثني على أنه هو الذي ابتدع :  علم العروض-١
وحى له هذا الفن أمر عجيب، أإن الذي : هذا الفن دون سابق مثال، وقيل

وهو دق مطارق أصحاب الطسوت، فإنه مر يوما على احلدادين فسمع دق 
 .)1(املطارق فأوحى ذلك له بعلم العروض

 . معرفته بالنغم واإليقاع هي اليت دلته على هذا العلمإن: وقيل
إن الذي دفعه لذلك هو احلسد لسيبويه ألنه : ية باطلة تقولواوهناك ر

 اشتهر بالنحو فأراد هو أن يشتهر بالعروض، حىت نظم بعضهم ذلك 
 :فقال

ــل رمحــ  ــم اخللي ــهةعل  اهللا علي
 

ــيبويه    ــورى لس ــل ال ــببه مي س
ــرم   ــعى للح ــام يس ــرج اإلم فخ

 
يسأل رب البيت من فـيض الكـرم        

ــر    ــروض فانتش ــم الع ــزاده عل ف
 

بــني الــورى فأقبلــت لــه البشــر 
 

ن قانعا زاهدا حىت اوهذا كالم غري صحيح، يرده واقع اخلليل نفسه، فإنه ك
 بن  إين أغلق الباب على نفسي فما يتجاوزه مهي وقد طلبه سليمان:إنه كان يقول

                                     
إين ألخرج إىل السوق فأمسع الكلمة : ال تستغرب هذا فإن عكرمة تلميذ ابن عباس كان يقول) 1(

 .يتكلم ا الرجل فيفتح يل ا يف العلم مخسون بابا



  العلمياإلبداع

 .أبياتا مشهورة منهاعبد امللك لرييب أوالده فقال 
ــعة  ــه يف س ــليمان أين عن ــغ س ويف غــىن غــري أين لســت ذا مــال أبل

أراد حصر الكلمات العربية يف كتاب خاص فإنه :  علم املعجم-٢
على ترتيب مل يسبق إليه، وهو خمارج احلروف حسب نظام التقليب فقسم 

 منها حبرف احلروف إىل جمموعات وابتدأها باحلروف احللقية وابتدأ احللقية
العني، وهلذا مسى كتابه العني وانتهى بكتاب امليم الذي هو آخر احلروف 

 .الشفوية
فقد أراد تقريبه للعامة، وأخذ على نفسه تسهيل :  علم احلساب-٣

 .هذا العلم للبسطاء حبيث تذهب اجلارية إىل البقال فال يظلمها من ماهلا شيئا

فإنه كان يفكر يف هذه وكان تفكريه يف هذه املسألة سبب موته، 
املسألة وهو داخل املسجد فاصطدم ببعض سواري املسجد فارتج خمه وكان 

 .ذلك سبب موته رمحه اهللا رمحة واسعة

روي أنه اجتمع بابن املقفع، فتذاكر ليلة تامة، فلما افترقا سئل ابن 
 .رأيت رجال عقله أكثر من علمه: املقفع عن اخلليل فقال

 نوازع العلم بدائع، وبدائع العلم مسارح العقل، :ومن غرر كالمه قوله
ومن استغىن مبا عنده جهل ومن ضم إىل علمه علم غريه كان من املوصوفني 

 .بنعت الربانيني
ومما يدل على فرط ذكائه ما يروى من أن ملك اليونان كتب إىل اخلليل 

إنه البد : ال فقكتابا باليونانية، فخال بالكتاب شهرا حىت فهمه، فقيل له يف ذلك،



١٤٥ اإلبداع العلمي

من أن يفتح الكتاب بباسم اهللا أول ما أشبهه فبنيت أول حروفه على ذلك 
 .)١(فاقتاس يل

                                     
) ٤٩ص(وطبقات النحويني واللغويني للزبيدي ) ٩٥ص(نظر طبقات الشعراء البن املعتز ا ) 1(

 ).٤٣١/ ٧(والسرية للذهيب ) ١٢٦٩/ ٣(ومعجم األدباء، للحموي 



  العلمياإلبداع

 هـ٢٠٤حممد بن إدريس الشافعي ت 
هو اإلمام اجلبل، واحلرب ادد، أحد أذكياء الدنيا ورجال الزمان وضع 

 سارت علما ما سبق إليه، وهو علم أصول الفقه متمثال يف كتابة الرسالة اليت
الشافعي أول من تكلم يف أصول : مسري الشمس قال ابن خلكان وغريه

 .الفقه
كتب عبد الرمحن بن مهدي إىل الشافعي وهو شاب أن : وقال أبو ثور

يضع له كتابا فيه معاين القرآن وجيمع قبول األخبار فيه وحجة اإلمجاع وبيان 
 .لةالناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسا

وقد ظهر نبوغه منذ صغره، فقرأ القرآن وهو ابن سبع سنني وحفظ 
أحضر من يقرأ لك : املوطأ وهو ابن عشر، فقدم على مالك بن أنس، فقال له

إن يك أحد يفلح فهذا : أنا قارئ فقرأ عليه املوطأ حفظا، فقال: فقلت
ن له الغالم، وأفىت وهو ابن مخس عشرة سنة، وقيل ابن مثاين عشرة سنة، أذ

 .بذلك شيخه مسلم بن خالد الزجني
من قال أنه رأى مثل الشافعي يف علمه وفصاحته ومعرفته : قال أبو ثور

 .وبيانه ومتكنه فقد كذب
قد روى أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه : وقال اإلمام أمحد

قال » يبعث اهللا هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها«: قال
أمحد فنظرنا يف رأس املائة األوىل فإذا هو عمر بن عبد لعزيز، ونظرنا يف الثانية 

 .فإذا هو الشافعي
 الذي لو أن الشافعي ناظر على هذا العمود: وقال هارون بن سعيد األيلي



١٤٧ اإلبداع العلمي

 .هو من حجارة أنه من خشب لغلب القتداره على املناظرة
دا حىت جاء الشافعي كان أصحاب احلديث رقو: وكان الزعفراين يقول

 .فأيقظهم فتيقظوا
كان الشافعي كثري املناقب جم املفاخر منقطع : وقال ابن خلكان

القرين، اجتمع فيه من العلوم بكتاب اهللا وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
وكالم الصحابة رضي اهللا عنهم وآثارهم واختالف أقاويل العلماء وغري ذلك 

غة والعربية والشعر، حىت إن األصمعي مع جاللة من معرفة كالم العرب والل
 .قدره يف هذا الشأن قرأ عليه أشعار اهلذليني ما مل جيتمع يف غريه

كنا جلوسا يف حلقة الشافعي بعد موته بيسري فوقف علينا : وقال الربيع
تويف فبكى بكاء شديدا : أين قمر هذه احللقة ومشسها؟ قلنا: أعرايب وقال

فر له، فلقد كان يفتح ببيانه مغلق احلجة، ويسد على وقال رمحه اهللا وغ
خصمه واضح احملجة ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا 

 .)١(منسدة مث انصرف

                                     
والوايف ) ١٦٣/ ٤(ووفيات األعيان البن خلكان ) ٥٦/ ٢(انظر تاريخ بغداد للخطيب ) 1(

/ ١٠(البن كثري : والبداية والنهاية) ٥ /١٠(للذهيب : والسري) ١٧١/ ٢(بالوفيات للصفدي 
٢٥١.( 



  العلمياإلبداع

  هـ٢٥٦حممد بن إمساعيل البخاري ت 
أمري املؤمنني يف احلديث، وأستاذ األستاذين، وعمدة احملدثني مصنف 

 العامل كتاب أفخم تصنيفا وال أدق وضعا وال اجلامع الصحيح، الذي ما طرق
 .ألطف مأخذا منه، وهو أصح كتاب بعد كتاب اهللا تبارك وتعاىل

مجع فيه بني الوحيني، وما سبقه فيما أعلم إىل ذلك أحد، واستخرج 
منهما املسائل والدقائق والنفائس مبا حري األلباب وأذهل العقول، وال يوجد 

علماء مثل هذا الكتاب حىت إن بعض املعاصرين كتاب يف السنة اعتىن به ال
ألف جملدا ضخما ذكر فيه الكتب اليت دارت حول الصحيح فقاربت 

 .)١(األربعمائة
ما وضعت يف الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك : قال البخاري

أخرجت هذا الكتاب من حنو ستمائة ألف حديث : وصليت ركعتني وقال
 .ه حجة فيما بيين وبني اهللا تعاىلوصنفته يف ست عشرة سنة وجعلت

 :وقال الفضل بن إمساعيل اجلرجاين
ــفوه  ــو أنص ــاري ل ــحيح البخ ملــا خــط إال مبــاء الــذهب    ص
ــماء   ــوم الس ــل جن ــانيد مث ــهب   أس ــل الش ــون كمث ــام مت أم
ــب   فيـــا عاملـــا أمجـــع العـــاملون ــه يف الرت ــل رتبت ــى فض عل
ــاقلني   ــن الن ــقيم م ــت الس نفي

 
ــهما بال   ــان مت ــن ك ــذبوم ك

ــرواة     ــه ال ــن عدلت ــت م وصــحت روايتــه يف الكتـــب   وأثب
ــه   ــن ترتيب ــن حس ــرزت م ــب  وأب ــا للعجـ ــه عجبـ وتبويبـ

                                     
 .حملمد عصام احلسين: هو كتاب إحتاف القاري) 1(



١٤٩ اإلبداع العلمي

كنت عند حممد بن إمساعيل البخاري : وقال حممد بن يوسف البخاري
مبرتله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها يف ليلة 

 .مثاين عشرة مرة
لو أن أهل اإلسالم اجتمعوا على أن : ارون احلمالوقال موسى بن ه

 .ينصبوا مثل حممد بن إمساعيل آخر ما قدروا عليه
 .حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة: وقال نعيم بن محاد

 .)١(وباجلملة فأخباره كثرية مشهورة

                                     
وذيب الكمال ) ١٨٨/ ٤(ووفيات األعيان البن خلكان ) ٤/ ٢(انظر تاريخ بغداد للخطيب ) 1(

 ).٥٥٥/ ٢(وتذكرة احلفاظ للذهيب ) ٤٣٠/ ٢٤(للمزي 



  العلمياإلبداع

  هـ٣١٠حممد بن جرير الطربي ت 
حب التصانيف شيخ املفسرين على اإلطالق، اإلمام العامل احلافظ صا

 .العظيمة
له جامع البيان عن تأويل آي القرآن وهو أجل التفاسري مل يؤلف مثله 
كما ذكر العلماء منهم النووي يف ذيبه وذلك ألنه مجع فيه بني الرواية 

 .والدراية أحسن مجع، ومل يقاربه يف ذلك أحد
كن لو رحل رجل إىل الصني يف حتصيله مل ي: قال أبو حامد اإلسفراييين

 .كثريا
كان أحد األئمة حيكم بقوله ويرجع إىل رأيه ملعرفته : قال اخلطيب

وفضله مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظا 
لكتاب اهللا بصريا باملعاين فقيها يف أحكام القرآن عاملا بالسنن وطرقها 

التابعني صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة و
 .بصريا بأيام الناس وأخبارهم له تاريخ اإلسالم والتفسري الذي مل يصنف مثله

بث مذهب الشافعي ببغداد مث اتسع علمه وأداه اجتهاده : وقال الفرغاين
 .إىل ما اختار يف كتبه وعرض عليه القضاء فأىب

إن املكتفي أراد أن يوقف وقفا جتتمع أقاويل العلماء على : ويقال
ويسلم من اخلالف، فأمجع علماء عصره على أنه ال يقدر على ذلك صحته 

إال ابن جرير فأحضر فأملى عليهم كتابا لذلك، فأخرجت له جائزة سنية فأىب 
 .أن يقبلها



١٥١ اإلبداع العلمي

اإلمام العلم اتهد صاحب التصانيف البديعة كان من : قال الذهيب
له، كان رأسا أفراد الدهر علما، وذكاء وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مث

يف التفسري إماما يف الفقه واإلمجاع واالختالف، عالمة يف التاريخ وأيام 
 .)١(الناس، عارفا بالقراءات وباللغة، وغري ذلك

                                     
وطبقات املفسرين ) ١٩١/ ٤(ووفيات األعيان ) ١٦٢/ ٢(انظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) 1(

 ).٢٦٧/ ١٤(والسري ) ١٠٦/ ٢(للداودي 



  العلمياإلبداع

  هـ٣٥٤أمحد بن حسني اجلعفي املتنيب ت 
الشاعر الفحل مالئ الدنيا وشاغل الناس، املسمى عند األدباء بـ 

احب املعاين املبتكرة ، واألمثال السائرة الشاعر احلكيم أو شاعر احلكمة، ص
وقد طوعت له املعاين فأتى منها بالفائق الرائق الذي مل يسبق إليه، وال يوجد 

 .شاعر يف الدنيا جتري أبياته على ألسنة العرب كاملتنيب
وكان كثري من العلماء حيفظ ديوانه كامال ويأخذونه بالسماع وعده 

: عرب على اإلطالق وهلذا قال الثعاليب عنهنفر من الباحثني أشعر شعراء ال
شاعر : نادرة الفلك وواسطة عقد الدهر يف صناعة الشعر، وقال عنه الذهيب

 .الزمان
ومل يكتب عن شاعر مثل ما كتب عن هذا الشاعر فقد مجع بعضهم 

 .)١(جملدا ضخما يف الكتب والدراسات اليت كتبت عنه
قد خلد على مر الزمن منهم وكل من تعرض له املتنيب مبدح أو هجاء ف

 :سيف الدولة يف املدح، وكافور اإلخشيدي يف اهلجاء، ومما قيل فيه
ــنيب   ــاين املت ــاس ث ــا رأى الن ــان   م ــر الزم ــرى لبك ــان ي أي ث
ــا ولكــن    ــو يف شــعره تنب ظهـــرت معجزاتـــه يف املعـــاين ه

 :ومن أبياته الذائعة وحكمه الرائعة
ــي  هـذا الصـبح ليـل     : وهبين قلـت   ــياء؟ أيعم ــن الض ــاملون ع الع

وخــري جلــيس يف الزمــان كتــاب أعز مكـان يف الـدنا سـرج سـابح     

                                     
 .حممود شاكر رمحه اهللا تعاىل: أفضل ما كتب عن املتنيب حىت اآلن كتاب املتنيب للعالمة) 1(



١٥٣ اإلبداع العلمي

مضر كوضع السيف يف موضع الندى      ووضع الندى يف موضع السيف بالعال     
ــة   ــا وقين ــد زق ــنب ا فما اد إال السيف والفتكـة البكـر        وال حتس
ــد  ــون بوع ــادت الظن ــا ج ــاز  كلم ــداك باإلجن ــادت ي ــك ج عن
ــه ــاس حتمل ــع الن وليس كـل ذوات املخلـب السـبع        إن الســالح مجي
وال أهله األدنـون غـري األصـادق        ومــا بلــد اإلنســان غــري املوافــق
ــدود  ــوع يف خ ــتبكت دم ــاكى   إذا اش ــن تب ــى مم ــن بك ــبني م ت
ــه   ــا أراقب ــل يل مم ــر أقت واهلج

 
أنا الغريق فمـا خـويف مـن البلـل          

ــرم  وكــم رجــال بــال أرض لكث
 

كت مجعهـم أرضـا بـال رجـل        تر 
ــن   ــرءوس ولك ــائنا ال ــري أعض خ

 
ــدام   ــدك األقـ ــلتها بقصـ فضـ

ولوال احتقار األسـد شـبهتها ـم        
 

ولكنـــها معـــدودة يف البـــهائم 
إذا ترحلت عن قـوم وقـد قـدروا         

 
ــم   ــالراحلون ه ــارقهم ف أن ال تف

ــه   ــإن أعجلت ــدئا ف ــك مبت يعطي
 

أعطاك معتـذرا كمـن قـد أجرمـا         
س األمـران عـن لـه    قاض إذا التـب    

 
ــنب   ــاء والل ــني امل ــص ب رأي خيل

كفى بك داء أن ترى املـوت شـافيا         
 

ــا   ــن أماني ــا أن يك وحســب املناي
لوال املشـقة سـاد النـاس كلـهم         

 
ــال    ــدام قت ــر واإلق ــود يفق اجل

 
واحلق أن شعر احلكمة وما جرى جمرى املثل يف شعره كثري جدا، حىت 

 .لقد صنفت فيه مصنفات قدميا وحديثا
 :ومن لطائف شعره قوله

زد هش بش، تفضل أدن سـر صـل         أقل أنل اقطع امحل عـل سـل أعـد         

 



  العلمياإلبداع

وحيكى أن سيف الدولة أعجبه البيت فوقع خبطه حتت أقل أقلناك، 
وحتت أنل حيمل إليه كذا وكذا ألف درهم، وحتت اقطع أقطعناك الضيعة 

، وحتت عل قد فعلنا الفالنية بباب حلب، وحتت امحل يقاد إليه الفرس الفالنية
وحتت سل قد فعلنا فاسل، وحتت أعد أعدناك إىل حالك من حسن رأينا، 
وحتت زد يزاد كذا وكذا، وحتت تفضل قد فعلنا وحتت أدن قد أدنيناك 
وحتت سر قد سررناك، فقال أبو الطيب إمنا أردت من التسرية فأمر له جبارية 

 .وحتت صل قد فعلنا

 :ن ألفاظه، فقال وزاد فيهوملا أنشد البيت رآهم يعدو
زد هش بش هب اغفر أدن سر صـل         أقل أنل أن صن امحل عل سـل أعـد         

 :فرآهم يستكثرون احلروف فقال
 عش ابق اسم سد قد جد مر انه رف اسـرنل          

غظ ارم صب احم اغزا سب رع زع دل اثن نل           
  

ألين ســألت اهللا فيــك وقــد فعــل وهــذا دعــاء لــو ســكت كفيتــه

ت الوحيد يف العربية الذي اجتمع فيه هذا العدد الكبري من وهو البي
الكلمات إذ بلغ عددها فيه أربعا وعشرين كلمة، والعجيب أنه مل يعد يف 
البيت األخري أي فعل من األفعال السابقة يف البيتني قبله، وهذا يدل على 

 .)١(إمامته يف اللغة، وأخذه بناصية املعجم
                                     

 : ووفيات األعيان) ١٠٢/ ٤(وتاريخ بغداد للخطيب ) ١١٠/ ١(انظر يتيمة للثعاليب ) 1(
= 



١٥٥ اإلبداع العلمي

 هـ٣٩٥أمحد بن فارس الرازي ت 
إمام اللغة، وشيخ العربية، وصاحب االستقراء التام، والتتبع الواسع 
واإلبداع والتألق يف فقه اللغة وأسرار العربية، وإذا ذكر ابن فارس ذكر معه 
كتابه الفريد معجم مقاييس اللغة الذي أدع احلديث عنه لألستاذ عبد السالم 

خر التأليف العريب، بل مفخرة من مفا: هارون رمحه اهللا تعاىل حيث قال عنه
يكاد يكون الفذ يف نوعه من بني املؤلفات اللغوية يف احمليط العريب، إن مل يكن 
يف احمليط اللغوي العاملي، فنحن مل نعلم إىل اآلن أن مؤلفا لغويا آخر حاول أن 
يدرس مواد اللغة يف ظل القياس املطرد يف معظم تلك املواد كما مل نعلم بعد 

بحث أن لغة من لغات العامل كائنة ما كانت، ظفرت مبثل هذا االستقصاء وال
 .)١(التأليف املبتدع يف قدمي الزمان وال يف حديثه

إن يف التراث العريب كثريا من املعجزات : وقال عنه يف موضع آخر
الفريدة اليت مل تتكرر يف عامل التأليف إىل اآلن فكتاب مقاييس اللغة البن 

، إذ إن ابن فارس استطاع أن يبتدع نظرية لغوية فارس يعد فريدا يف بابه
دقيقة تتمثل يف إرجاع كل مادة لغوية من مواد املعجم إىل أصل أو أصلني أو 

مث ضرب .. عدة أصول معنوية وقد يكون يف املادة الواحدة مئات الكلمات
إن ابن فارس أعادها إىل ثالثة أصول، بينما لو رجعنا إىل : مثال مبادة ربع فقال

                                     = 
: والسري) ٨٩، ٨٥/ ٣(والتبيان يف شرح الديوان املنسوب للعكربي ) ١٢٠/ ١(البن خلكان 

 ).١٩٩/ ١٦(للذهيب 
 .فما بعد) ٢١٠ص(قطوف أدبية حول حتقيق التراث ) 1(



  العلمياإلبداع

سان العرب لوجدناه يتناول هذه الكلمة يف مخس عشرة صفحة كاملة، ل
حبيث يظن الرائي أن هذه الكلمة هلا مئات الدالالت وهي كلها ال ترجع إال 

 .إىل هذه املعاين الثالثة أو األربعة
وله كتاب آخر ال يقل عن كتابه هذا أمهية هو كتاب جممل اللغة الذي 

دراسات اللغوية واملعجمية، كما اشتهر ظل ردحا من الزمن يتحكم يف ال
 .)١(كتابه الصاحيب شهرة من أهداه له وهو الصاحب بن عباد

 :وله مع ذلك أشعار رائقة منها قوله ملن يتكاسل يف طالب العلم
ــيف  ــر املص ــك ح ــان يؤذي ــتا   إذا ك ــرد الش ــف وب ــبس اخلري وي
ــع  ــان الربي ــن زم ــهيك حس ــىت؟ ويل ــل يل م ــم ق )٢(فأخــذك للعل

 

                                     
 .بتصرف) ٢٠١ص(املرجع نفسه ) 1(
 ).٣٧-٣/ ١(انظر ترمجته مطولة يف مقدمة حتقيق كتابه مقاييس اللغة ) 2(
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 هـ٤٧١بد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ت ع
شيخ العربية، وواضع أصول البالغة، وإمام البالغيني ومفتق الكالم عن 

 .در وياقوت

كتب قبله يف مسائل البيان بعض البلغاء كاجلاحظ وابن دريد وقدامة 
بن جعفر لكنهم مل يبلغوا فيما بنوه أن جيعلوه فنا مرفوع القواعد مشرع 

ا فعل عبد القاهر، وأشهر كتبه يف هذا كتاب دالئل اإلعجاز، األبواب كم
وكتاب أسرار البالغة، ومها أصالن جليالن أسسا قواعد النظر يف علم بالغة 

 .)١(األلسنة عامة وبالغة اللسان العريب املبني خاصة

تصدر جبرجان وحثت إليه الرحال، وصنف التصانيف : قال عنه القفطي
 .)٢(اجلليلة

وأول من أسس من هذا الفن قواعده وأوضح : احلسيينوقال عنه 
براهينه، وأظهر فوائده ورتب أفانينه الشيخ العامل النحرير علم احملققني عبد 
القاهر اجلرجاين، فلقد فك قيد الغرائب بالتقييد، وهد من سور املشكالت 
بالتسوير املشيد، وفتح أزهاره من أكمامها وفتق أزراره بعد استغالقها 

بهامها فجزاه اهللا عن اإلسالم أفضل اجلزاء، وجعل نصيبه من ثوابه أوفر واست
 .)٣(النصيب واإلجزاء

                                     
 ).١١، ٣ص(غة انظر مقدمة أسرار البال) 1(
 ).١٨٨/ ٢(إنباه الرواة ) 2(
 ).٤/ ١(الطراز ) 3(
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كان ورعا قانعا دخل عليه لص : ومن لطيف ما ذكر عنه قول السلفي
 .)١(فأخذ ما وجد، وهو ينظر وهو يف الصالة فما قطعها

                                     
 ).٤٣٣/ ١٨(السري للذهيب ) 1(
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  هـ٥١٦القاسم بن علي احلريري ت 
، صاحب املقامات، كان أحد أئمة عصره العالمة البارع، ذو البالغتني

يف علوم العربية، ورزق احلظوة التامة يف عمل املقامات، واشتملت على شيء 
كثري من كالم العرب، من لغاا وأمثاهلا ورموز أسرار كالمها، ومن عرفها 

 .حق معرفتها استدل ا على فضل هذا الرجل وكثرة اطالعه وغزارة مادته
كان أيب :  ما حكاه ولده أبو القاسم عبد اهللا قالوكان سبب وضعه هلا

جالسا يف مسجده ببين حرام فدخل شيخ ذو طمرين عليه أهبة السفر رث 
من : من أين الشيخ فقال: احلال فصيح الكالم حسن العبارة فسألته اجلماعة

أبو زيد، فعمل أيب املقامة املعروفة : سروج فاستخربوه عن كنيته فقال
 . الثامنة واألربعون، وعزاها إىل أيب زيد السروجيباحلرامية، وهي

وقد أعتىن بشرحها خلق كثري، فمنهم من طول، ومنهم من اختصر 
 .وكان سالف العلماء يعتنون باملقامات درسا وحفظا، ويأخذوا بالسماع

ومل يستطع أحد بعده أن يدانيه يف صناعة املقامات فضال عن أن جيوزه 
 .قامات قدميا وحديثاعلى كثرة ما ألف يف امل

وينبغي على من أراد أن ميهر يف اللغة، ويرتقي يف األسلوب، أن يعتين 
 .بكثرة النظر فيها، وحفظ ما يقدر عليه منها، فإا نعم املعني على ذلك

وإليك طرفا من مقامته احللبية حيث ذكر فيها أبياتا حروفها مهملة 
 .هملة وهكذاوأخرى معجمة وأخرى كلمة منها معجمة وأخرى م
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نزع يب إىل حلب : روى احلارث بن مهام قال: قال رمحه اهللا تعاىل
شوق غلب، وطلب يا له من طلب، وكنت يومئذ خفيف احلاذ حثيث النفاذ 
فأخذت أهبة السري، وخففت حنوها خفوف الطري، ومل أزل مذ حللت 

وام، إىل أن ربوعها وارتبعت ربيعها أفاين األيام، فيما يشفي الغرام، ويروي األ
أقصر القلب عن ولوعه، واستطار غراب البني بعد وقوعه، فأغراين البال 
اخللو، واملرح احللو، بأن أقصد محص، ألصطاف ببقعتها وأسرب رقاعة أهل 
رقعتها، فأسرعت إليها إسراع النجم، إذا انقض للرجم فحني خيمت 

، وأدبر برسومها، ووجدت روح نسيمها، ملح طريف شيخا قد أقبل هريره
غريره، وعنده عشرة صبيان، صنوان وغري صنوان، فطاوعت يف قصده 
احلرص ألخرب به أدباء محص، فبش يب حني وافيته وحيا بأحسن مما حييته، 
فجلست إليه ألبلو جىن نطقه، وأكتنه كنه محقه، فما لبث أن أشار بعصيته 

اطل فجثا جثوة أنشد األبيات العواطل، واحذر أن مت: إىل كرب أصيبيته وقال له
 :ليث وأنشد من غري ريث

ــالح  ــد الس ــادك ح ــدد حلس وأورد اآلمـــل ورد الســـماح   أع
ــا   ــل امله ــهو ووص ــارم الل ــاح  وص ــر الرم ــوم ومس ــل الك وأعم

ــا   ــل مسـ ــع إلدراك حمـ واسـ
 

ــراح  ــاده ال ال دراع املــ عمــ
ــال   ــو الط ــؤدد حس ــا الس وال مـــراد احلمـــد رود رداح  واهللا م

ــالح  رهواهــا حلــر واســع صــد    ــل الص ــر أه ــا س ــه م ومه
ومالــه مــا ســألوه مطـــاح    مــــورده حلــــو لســــؤاله
ــل ردا وال  ــع اآلمـ ــا أمسـ مـ

 
ــراح    ــؤم ص ــل ل ــه واملط ماطل
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ــا دعــا    ــاع اللــهو مل ــأس راح  وال أط ــه ك ــا ل ــا راح وال كس
ــاح  ســـوده إصـــالحه ســـره   ــواءه والطمـ ــه أهـ وردعـ
مـا مهــر العــور مهــور الصــحاح  وحصــل املــدح لــه علمــه   

: أحسنت يا بدير ، يا رأس الدير، مث قال لتلوه، املشتبه بصنوه: فقال له
يا قمر الدويرة، فدنا ومل يتباطا، حىت حل منه مقعد املعاطى، : ادن يا نويرة

اجل األبيات العرائس، وإن مل يكن نفائس، فربي القلم وقط، مث : فقال له
 :احتجر اللوح وخط

فتنـــتين فجننـــتين جتــــين  
 

 غـــب جتـــينبـــتجن يفـــنت 
ــيض   ــيب غض ــن ظ ــغفتين جبف ش

 
ــين    ــيض جف ــي تغ ــنج يقتض غ

ــفت   ــزينتني فشـ ــيتين بـ غشـ
 

ين بــزي يشــف بــني تــثين    
ــزي   ــيين فتجـ ــت جتتبـ فتظنيـ

 
ــين   ــب ظ ــفي فخي ــث يش ين بنف

ــي    ــب بتزي ــش جي ــت يف غ ثبت
 

ــغن   ــفي ض ــي تش ــث يبغ ن خبي
ــت    ــنيب فثنـ ــرتت يف جتـ فـ

 
ــن   ــن فف ــجي بف ــيج يش ين بنش

 
بورك فيك من :  ما حربه، وتصفح ما زبره قال لهفلما نظر الشيخ إىل

يا قطرب فاقترب منه فىت حيكي : اقرب: طال، كما بورك يف ال، وال مث هتف
أرقم األبيات األخياف، وجتنب اخلالف : جنم دجية، أو متثال دمية، فقال له

 :فأخذ القلم ورقم
ــن    ــماح زي ــث الس ــح فب ــيف   امس ــال تضـ ــب آمـ وال ختـ

ــنن أم يف الســـوال خفـــف الوال جتــــز رد ذي ســــؤ  فـ
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ــي  ــدهور تبقـ ــن الـ مــال ضــنني ولــو تقشــف    وال تظـ
ــي  ــرام يغض ــن الك ــم فجف وصـــدرهم يف العطـــاء نفنـــف واحل
ــد ذي وداد  ــن عهــ ثبــت وال تبــغ مــا تزيــف    وال ختــ

يا عشمشم يا عطر : ال شلت يداك، وال كلت مداك مث نادى: فقال له
اكتب األبيات : ر قناص، فقال لهمنشم فلباه غالم كدرة غواص، أو جؤذ

 :املتائيم وال تكن من املشائيم فتناول القلم املثقف وكتب ومل يتوقف
وتـــاله ويـــاله ـــد يهـــد زينـــت زينـــب بقـــد يقـــد
نــاعس تـــاعس حبـــد حيـــد  جنــدها جيــدها وظــرف وطــرف
ــد  قدرها قـد زهـا وتاهـت وباهـت         ــد خي ــدت خب ــدت واغت واعت
ــطت  ــأرقتين وشـ ــارقتين فـ ســـطت مث من وجـــد وجـــدو فـ
ــت  ــت وحي ــديت وحن ــدنت ف مغضــبا مغضــيا يــود يــود    ف

فطفق الشيخ يتأمل ما سطره، ويقلب فيه نظره فلما استحسن خطه، 
ال شل عشرك، وال استخبث نشرك، مث أهاب بفىت : واستصح ضبطه قال له

أنشد البيتني املطرفني، املشتبهي : فتان، يسفر عن أزهار بستان فقال له
امسع ال وقر : فقال له: ني اللذين أسكتا كل نافث، وأمنا أن يغززا بثالثالطرف

 :مسعك، وال هزم مجعك، وأنشد من غري تلبث وال تريث
واشكر ملـن أعطـى ولـو مسسـمه         ســـم مســـة حتســـن آثارهـــا
ــه  ــتطعت التأت ــا اس ــر مهم ــه  واملك ــؤدد واملكرمـ ــتين السـ لتقـ
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، مث نادى أوضح يا ياسني، ما أجدت يا زغلول، يا أبا الغلول: فقال له
 :يشكل من ذوات السني، فنهض ومل يتأن وأنشد بصوت أغن

ســينامها إن مهــا خطــا وإن درســا نقس الدواة ورسـغ الكـف مثبتـة       
والسفح والبخس واقسر واقتبس قبسا     وهكذا السـني يف قسـب وباسـقة       
ــل الكــالم ويف ــا  ويف تقسســت باللي ــذ جرس ــيطر ومشــوس واخت مس

 قــريس وبــرد قــارس فخــذالويف
 

صواب مـين وكـن للعـامل مقتبسـا         
 .)١(إخل... أحسنت يا نغيش يا صناجة اجليش: فقال له 

                                     
انظر ترمجته والكالم عن مقاماته يف مقدمة مقامات احلريري طبعة دار بريوت كما أحيل ) 1(

 .القاري الكرمي إىل شرح الشريشي ملقامات احلريري ملعرفة معاين ما تقدم
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  هـ٥٩٧أبو الفرج بن اجلوزي ت 
عبد الرمحن بن علي القرشي، احلافظ املفسر، إمام عصره بل وعصور 

 .كثرية يف اخلطابة والوعظ
مائة ومخسني مصنفا يف صار يل اليوم مخس مدارس، و: قال عن نفسه

كل فن، وقد تاب على يدي أكثر من مائة ألف، وقطعت أكثر من عشرة 
آالف طائلة، ومل ير واعظ مثل مجعي، فقد حضر جملسي اخلليفة والوزير، 

 .وصاحب املخزن، وكبار العلماء واحلمد هللا على نعمه

وقال يف آخر كتابه القصاص واملذكورين، ما زلت أعظ الناس 
 على التوبة والتقوى، فقد تاب على يدي إىل أن مجعت هذا وأحرضهم

الكتاب أكثر من مائة ألف رجل، وقد قطعت من شعور الصبيان الالهني 
 .أكثر من عشرة آالف طائلة وأسلم على يدي أكثر من مائة ألف

اجتمع فيه من العلوم ما مل : قال ناصح الدين بن احلنبلي الواعظ عنه
جمالسه الوعظية جامعة للحسن واإلحسان باجتماع جيتمع يف غريه، وكانت 

ظراف بغدد، ونظاف الناس، وحسن الكلمات املسجعة واملعاين املودعة يف 
األلفاظ الرائجة وقراءة القرآن باألصوات املرجعة، والنغمات املطربة، 
وصيحات الواجدين، ودمعات اخلاشعني، وإنابة النادمني، وذل التائبني، 

 .ض على املستمعني من رمحة أرحم الرامحنيواإلحسان مبا يفا
شيخنا : وذكره احلافظ ابن الدبيثي يف ذيله على تاريخ ابن السمعاين فقال

  التفاسري، من: اإلمام مجال الدين بن اجلوزي صاحب التصانيف يف فنون العلم
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والفقه واحلديث والوعظ والرقائق، والتواريخ، وغري ذلك وله يف الوعظ 
قة، واإلشارات الفائقة واملعاين الدقيقة واالستعارة الرشيقة وكان العبارة الرائ

 .من أحسن الناس كالما وأمتهم نظاما وأعذم لسانا وأجودهم بيانا
كان ابن اجلوزي لطيف الصورة حلو : وقال املوفق عبد اللطيف

الشمائل رخيم النغمة موزون احلركات والنغمات لذيذ املفاكهة حيضر جملسه 
له يف كل علم مشاركة لكنه كان يف التفسري من ..  أو يزيدونمائة ألف

األعيان ويف احلديث من احلفاظ ويف التاريخ من املتوسعني، ولديه فقه كاف، 
 .وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية، إن ارجتل أجاد وإن روى أبدع

كان إذا وعظ اختلس القلوب وتشققت : وقال ابن البزوري يف تارخيه
 .س دون اجليوبالنفو

أن جمالسه الوعظية مل يكن هلا نظري ومل : وحاصل األمر:وقال ابن رجب
يسمع مبثلها، وكانت عظيمة النفع يتذكر ا الغافلون ويتعلم منها اجلاهلون 

أنه تكلم : ويتوب فيها املذنبون، ويسلم فيها املشركون، وقد ذكر يف تارخيه
 رجل وقطعت شعور مائة وعشرين مرة فتاب يف الس على يده حنو مائيت،

 .منهم
وقد أبدع يف كتب كثرية منها، زاد املسري وصيد اخلاطر الذي هو 

 .اإلبداع بعينه، واملدهش والتبصرة وغريها
ما يف : أهل البدع يقولون: ومن لطائف كلمه قوله يوما على املنرب

 .)١(مالسماء أحد، وال يف املصحف قرآن، وال يف القرب نيب ثالث عورات لك
                                     

وقد وصف الرحالة ابن جبري بعض جمالسه ) ٣٩٩/ ١( ذيل طبقات احلنابلة انظر ترمجته يف) 1(
= 
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 هـ٧٢٨ت ) ابن تيمية(أمحد بن عبد احلليم 
شيخ اإلسالم وعلم األعالم ومن إليه املرجع واملآب، يف علوم السنة 
والكتاب واحلق أين ال أدري كيف أبدأ وال أين أمضي، وال مىت أنتهي مع 

 .هذا العلم الفرد إنه أمة مجعها اهللا يف رجل
ــا   ــدعا وال يف اهللا ممتنع ــيس ب ــامل الكلــي يف رجــلأن جيمــع  ول الع

وشيخ اإلسالم، هو العامل الوحيد فيما أظن الذي أقر له باإلمامة يف 
الدين القريب والبعيد، و املوافق واملخالف على حد سواء، من لدن عصره إىل 
عصرنا هذا، هذا ملن أنصف وعدل، أما أهل اهلوى وأرباب اجلنف فهو 

 .عندهم ألد األعداء

ما أظن أن اهللا بقي خيلق مثلك، ولقد صدق : يدقال عنه ابن دقيق الع
 .رمحه اهللا تعاىل فلم يأت بعده حىت اليوم من يساميه يف مرتلته ومكانته العلمية

كان إذا سئل عن فن من الفنون، ظن السامع أنه : وقال ابن الزملكاين
 .ال يعرف غري ذلك الفن

م بأشياء ال وكان جيلس إليه أتباع الطوائف والفرق واملذاهب، فيأتيه
يعرفوا يف مذاهبهم فيستفيد كل يف مذهبه ما مل يكن يعلم، وحيرر وينقح 
املسائل هلم، ويزيدهم حججا إىل حججهم مث ينقض عليها ويكر عليها 

 .بالنقض واإلبطال

                                     = 
 .فلتراجع) ١٩٦ص(وصفا بديعا يف رحلته 



١٦٧ اإلبداع العلمي

وهذا الرجل مل يقف على ثغرة واحدة من ثغور اإلسالم كحال غريه 
 اليهود والنصارى، وواجه عتاة من العلماء بل وقف على ثغور كثرية، فواجه

الفالسفة، وواجه غالة الصوفية، وواجه كثريا من الفرق املنحرفة كاجلهمية 
والرافضة واملعتزلة واألشاعرة وغريهم، وواجه مقلدة الفقهاء واملتعصبة منهم، 
بل وواجه يف ميدان احلرب التتار، حىت كسر شوكتهم يف األخبار املشهورة 

 .عنه
إلمام يكتب يف املسألة الواحدة جملدا كبريا ويرد الشبهة لقد كان هذا ا

 :الواحدة بسفر من األسفار لذا فإنه يصدق على قلمه ما قاله بعضهم
ــباه   ــد شــ ــم حــ لكتـــاب العلـــم خـــاص   قلــ
ــاص طــــــائع هللا جــــــل اهللا ــيطان عــــ للشــــ
ــا  ــط كتابــ ــا خــ كلمــ

 
ــاص  مبعــــاين العلــــم غــ

أليبهم عليه، حىت سعوا ومع ذلك فإنه ما سلم من كيد علماء عصره وت 
بسفك دمه والنكاية به، وتويف رمحه اهللا يف سجنه صابرا حمتسبا يف ليلة االثنني 

 .هـ٧٢٨املوافق للعشرين من ذي القعدة من عام 
وبكل حال فالرجل أخباره كثرية، ومآثره شهرية، وقد ألف العلماء يف 

 .)١(سريته مؤلفات كثرية

                                     
شيخ . مجع الشيخان على العمران، وحممد عزير مشس مؤلفا جليال يف سريته مسياه اجلامع لسرية) 1(

 .اإلسالم ابن تيمية فلينظر



  العلمياإلبداع

 هـ٧٩٠طيب ت أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشا
األصويل النابه، صاحب الكتاب العظيم املوافقات يف أصول الفقه الذي 

 .مل ينسج أحد على منواله
ولندع الكالم عن كتابه هذا الشيخ العالمة بكر أبو زيد حفظه اهللا 

أبو إسحاق هو مؤلف غرناطة اإلبداعي يف : حيث قال يف تقدميه للكتاب
ومقاصدها واالعتصام يف السنة وقمع كتبه املوافقات يف أصول الشريعة 

وهو رمحة اهللا عليه يف مؤلفاته هذه بعيد عن طرق التأليف التقليدية .. البدعة
والعمل املكرور وإمنا يفترعها افتراعا، ويبدع فيها إبداعا ألنه قد اختذ القرآن 
والسنة له نرباسا وإماما وحذق لسان العرب لغة وحنوا وفقها واشتقاقا مبا مل 

رك شأوه من حلقه، ومل ينسج على منواله ومسلكه فال جرم كان جنما يد
المعا، أضاء األمة اإلسالمية يف املشارق واملغارب فلفت األنظار وعكفت 

 .على كتبه األبصار، واستضاءت بأنوارها بصائر أهل األمصار
والكتاب وضعه هذا اإلمام ليكون وسيلة إىل فقه االستنباط حبذق 

 علم املقاصد، إال أنه يف حقيقته، فقه يف الدين ومثال اللسان، وتشخيص
متميز يف توظيف االستقراء الكلي لفهم نصوص الوحيني وعلم متكامل بنظام 
الشريعة وأسس التشريع، ومقاصده يف مصاحل العباد يف الدارين وقد طبع 
كتاب املوافقات مرارا، كان من أحسنها الطبعة اليت حققها الشيخ مشهور 

/  آل سلمان أثابه اهللا، كما هذبه وخلص مباحثه ومهماته الدكتوربن حسن
 .)١(حممد اجليزاين يف جملد وسط فأجاد فيه إىل الغاية

                                     
 ).٥٣-٧/ ٦(الشيخ مشهور انظر ترمجته مستوفاة يف خامتة حتقيق ) 1(



١٦٩ اإلبداع العلمي

  هـ٧٤٨حممد بن أمحد الذهيب ت 
شيخ املؤرخني وفقيه املترمجني احلافظ اجلهبذ احلجة يف معرفة الرجال 

ن تقدم بتحرير وأخبارهم وسريهم مجع تاريخ اإلسالم، فأرىب فيه على م
 .أخبار العلماء عموما واحملدثني خصوصا

العرب، وطبقات احلفاظ، : وقد اختصر منه خمتصرات كثرية منها
وطبقات القراء، وغري ذلك، وله ميزان االعتدال يف نقد الرجال، أجاد فيه 
أيضا واختصر ذيب الكمال لشيخه املزي، وخرج لنفسه املعجم الكبري 

حملدثني ورغب الناس يف تواليفه ورحلوا إليه بسببها والصغري واملختص با
 .وأولوها العناية التامة قراءة ونسخا ومساعا

كان عالمة زمانه يف الرجال وأحواهلم حذيذ الفهم : قال البدر النابلسي
 .ثاقب الذهن وشهرته تغين عن اإلطناب فيه

حافظ ال جيارى، وال فظ ال يبارى، أتقن احلديث : وقال الصفدي 
رجاله ، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال اإلام يف و

 توارخيهم واإللباس ، من ذهن يتوقد ذكاؤه ويصح إىل الذهب نسبته 
وانتماؤه مجع الكثري ونفع اجلم الغفري وأكثر من التصنيف ووفر باالختصار 
 مؤنة التطويل يف التأليف وقف الشيخ كمال الدين بن الزملكاين 

اهللا على تارخيه الكبري املسمى بتاريخ اإلسالم جزءا بعد جزء إىل أن أاه رمحه 
 هذا كتاب علم، مل أجد عنده مجود احملدثني وال كودنة : مطالعة وقال

النقلة بل هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس ومذاهب األئمة من السلف 
 أنه ال يتعدى وأرباب املقاالت وأعجبين منه ما يعانيه يف تصانيفه من 



  العلمياإلبداع

حديثا يورده حىت يبني ما فيه من ضعف منت أو ظالم إسناد أو طعن يف رواته 
وهذا مل أر غريه يراعي هذه الفائدة فيما يورده، وله يف تراجم األعيان لكل 
واحد مصنف قائم الذات مثل األئمة األربعة ومن جرى جمراهم لكنه أدخل 

 .الكل يف تاريخ النبالء
 :ع قولهومن شعره الذائ

ــوله   ــال رس ــال اهللا ق ــم ق ــه العل ــد في إن صــح واإلمجــاع فاجه
ــه  وحذار من نصـب اخلـالف جهالـة        ــني رأي فقي ــول وب ــني الرس ب

 :وقوله يف ذم علم الكالم
ــام  ــع احلط ــىن جبم ــا مع ــق ي ودرس الكــالم ومــني يصــاغ   أف
ــالم  ــري الكـ ــالوة خـ وجانب أناسـا عـن احلـق زاغـوا         والزم تـ

ـ    ــاغ    ن صـحيح احلـديث    وال ختدعن ع ــرأي مس ــق ل ــا يف حم فم
ــث يف  ــي وللبحـ ــا للتقـ ــراغ   ومـ ــا ف ــل يوم ــوم األوائ عل
ــش   ــامسع وع ــن اهللا ف ــا م ــالغ   بالغ ــيش إال ب ــا الع ــا فم قنوع

وبكل فالرجل عمدة من جاء بعده من املؤرخني، ولذا جتد أكثر من 
لن يأتوا بطائل فيما ألف بعده إمنا بدأوا من املائة الثامنة فما بعد لعلمهم أم 

 .)١(لو ألفوا عن القرون السبعة األوىل بعد أن ألف فيها الذهيب واهللا أعلم

                                     
الدكتور بشار عواد معروف يف كتابه العظيم الذهيب : من أحسن من درس حياة اإلمام الذهيب) 1(

 .ومنهجه يف كتاب تاريخ اإلسالم



١٧١ اإلبداع العلمي

  هـ٧٥١ابن القيم اجلوزية ت 
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، من أركان 

 .اإلصالح اإلسالمي، وأحد كبار اددين واملبدعني من العلماء
 تيمية حىت كان ال يكاد خيرج عن شيء من تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن

أقواله وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه يف قلعة دمشق، وأهني 
 .وعذب بسببه وطيف به على مجل مضروبا بالعصي، وأطلق بعد موت شيخه

له املصنفات العظيمة اليت ليس هلا نظري يف باا، واليت تدل على ملكات 
 املوقعني، وزاد املعاد، وما اشتهر وذاع صيته، علمية هائلة، منها إعالم

والطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، وشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر 
واحلكمة والتعليل، وأحكام أهل الذمة، وحتفة املودود بأحكام املولود، 
ومفتاح دار السعادة، والصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، والكافية 

فية، منظومة طويلة جدا يف العقائد، نظمها من أعذب النظم وأحاله، الشا
ومدارج السالكني، وكتاب الفروسية، والوابل الصيب من الكلم الطيب، 
والروح، والفوائد، وروضة احملبني وحادي األرواح إىل بالد األفراح وإغاثة 

اجلواب اللهفان، واجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية، و
الكايف ويسمى الداء والدواء، وطريق اهلجرتني، وعدة الصابرين، وهداية 
احليارى، وغريها من املؤلفات النفيسة اليت ما زال العلماء وطالب العلم 

 .)١(ينهلون منها حىت يومك هذا
                                     

أعظم ما ألف يف سرية هذا اإلمام اجلبل كتاب ابن القيم اجلوزية حياته آثاره موارده للشيخ ) 1(
 .بكر أبو زيد



  العلمياإلبداع

  هـ٨٠٨ابن خلدون ت 
عبد الرمحن بن حممد احلضرمي اإلشبيلي األصل التونسي، املؤرخ 

احب املقدمة الشهرية، اليت صارت فيما بعد أشهر كتاب يف علم العظيم ص
 .االجتماع

رجل فاضل جم الفضائل رفيع القدر أصيل اد : قاله عنه ابن اخلطيب
وقور الس عايل اهلمة قوي اجلأش متقدم يف فنون عقلية ونقلية متعدد املزايا 

رة مفخرة شديد البحث كثري احلفظ صحيح التصور بارع اخلط حسن العش
 .من مفاخر املغرب

مقدمته مل نعلم مثاهلا، وإنه لعزيز أن : وقال املقريزي يف وصف تارخيه
ينال جمتهد مناهلا، إذ هي زبدة املعارف والعلوم، ونتيجة العقول السليمة 
والفهوم توقف على كنه األشياء وتعرف حقيقة احلوادث واألنباء، وتعرب عن 

 موجود، بلفظ أى من الدر النظيم، حال الوجود، وتنبئ عن أصل كل
 .وألطف من املاء مر به النسيم

األستاذ املنوه بلسان سيف احملاضرة : وقال ابن عمار أحد من أخذ عنه
وسحبان أدب احملاضرة كان يسلك يف إقرائه األصول مسلك األقدمني كاإلمام 

أحدثها  ليتالغزايل والفخر الرازي مع الغض واإلنكار على الطريقة املتأخرة ا
طلبة العجم ومن تبعهم يف توغل املشاحة اللفظية والتسلسل يف احلدية والرمسية 
اللذين أثارمها العضد وأتباعه يف احلواشي عليه وينهر الناقل غضون إقرائه عن 

 والعجم شيء من هذه الكتب مستندا إىل أن طريقة األقدمني من العرب



١٧٣ اإلبداع العلمي

ختصار الكتب يف كل فن وكتبهم يف هذا الفن على خالف ذلك وإن ا
والتعبد باأللفاظ على طريقة العضد وغريه من حمدثات املتأخرين والعلم وراء 
: ذلك كله وله من املؤلفات غري اإلنشاءات النثرية والشعرية اليت هي كالسحر

التاريخ العظيم املترجم بـ العرب يف تاريخ امللوك واألمم والربير، حوت 
ن حمجتها ألسنة الفصحاء فال تروح وال حتوم مقدمته مجيع العلوم وجلت ع

ولعمري إن هو إال من املصنفات اليت سارت ألقاا خبالف مضموا 
كاألغاين لألصبهاين مساه األغاين وفيه من كل شيء، والتاريخ للخطيب مساه 
تاريخ بغداد وهو تاريخ العامل، وحلية األولياء أليب نعيم مساه حلية األولياء 

 .مجة كثريةوفيه أشياء 
حيتل : وقال األستاذ أمحد الزعيب يف مقدمة حتقيقه ملقدمة ابن خلدون

ابن خلدون يف التراث العريب اإلسالمي، ويف الفكر الغريب املعاصر مكانة 
متميزة وينظر إليه على أنه صاحب رؤية حضارية خاصة سيما فيما يتعلق 

احلضاري ويشار إىل ابن بدراسة التاريخ البشري واتمع اإلنساين والعمران 
خلدون يف مناسبات عديدة باعتباره صاحب منهجية يف النظر والتفكري 
والبحث والتفسري مثلت يف زمانه قفزة إبداعية متميزة ووصفت بعض إجنازاته 

 .)١(بأا غري مسبوقة باعتباره مؤسسها وأا مل تكن معروفة قبله

                                     
 . بالتفصيل يف مقدمة الدكتور علي عبد الواحد وايف لكتاب مقدمة ابن خلدونانظر ترمجته) 1(



  العلمياإلبداع

 
 هـ٨٥٢احلافظ ابن حجر العسقالين ت 

ن علي بن حممد الكناين، من أئمة العلم والتاريخ، وحفاظ أمحد ب
احلديث الكبار بل هو خامتتهم، ولع باألدب والشعر مث أقبل على احلديث 

وذاعت شهرته فقصده : ورحل إىل اليمن واحلجاز وغريمها لسماع الشيوخ
 .الناس لألخذ عنه وأصبح حافظ اإلسالم يف عصره

مسري الشمس، واليت أبدع يف تأليفها له املصنفات العظيمة اليت سارت 
غاية اإلبداع، سيما كتابه احلفيل اجلليل فتح الباري الذي مل يشرح صحيح 
البخاري مبثله، والذي قال فيه الشوكاين ملا طلبوا إليه أن يؤلف شرحا على 

انتشرت مصنفاته يف حياته : ال هجرة بعد الفتح، قال السخاوي: الصحيح
 .)١(ها األكابروادا امللوك وكتب

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة،  ولسان : ومن هذه املصنفات
امليزان، والكايف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف، وتقريب التهذيب، 
وذيب التهذيب، واإلصابة يف متييز أمساء الصحابة، وتعجيل املنفعة بزوائد 

 لوغ املرام من أدلة رجال األئمة األربعة، وتعريف أهل التقديس، وب
 األحكام، وامع املؤسس باملعجم املفهرس، ونزهة النظر يف توضيح 

                                     
لتلميذه السخاوي كتاب مطول يف ترمجته مساه اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن ) 1(

 .حجر فلينظر



١٧٥ اإلبداع العلمي

خنبة الفكر، وتبصري املنتبه بتحرير املشتبه، ورفع اإلصر عن قضاة مصر، وإنباء 
الغمر بأبناء العمر، وإحتاف املهرة بأطراف العشرة، والتلخيص احلبري يف ختريج 

 .ها من املصنفات اجلليلةأحاديث الرافعي الكبري وغري
 اثنني )١(شاكر حممود عبد املنعم/ وقد بلغت مؤلفاته كما ذكر الدكتور

 .ومثانني ومائيت مصنف

                                     
 ).٣٨٦-١٧٣/ ١(ابن حجر العسقالين مصنفاته : يف رسالته الفائقة) 1(
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 اخلامتة
 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

يف اية املطاف أشكر اهللا عز وجل على ما من به علي من إمتام هذا 
 توصلت إليها من خالل العمل مذكرا هنا ببعض النتائج والتوصيات اليت

 :البحث
 أن اإلبداع العلمي هو أحد األسباب الرئيسة للخروج باألمة من -١

الذلة والضعف والتخلف الذي حاق ا منذ أمد، بل إنه من أعظم ألوان 
 .اجلهاد، وأقوى أسلحته وأشدها  مضاء يف هذا العصر

ة الفنون  أن اإلبداع يف فن أو جمال ال يلزم منه اإلبداع يف بقي-٢
وااالت األخرى فينبغي أن يدرك احلريص على وقته هذا األمر مبكرا حىت 
ال يضيع وقته يف أمر يعلم أو يظن أنه لن يفلح فيه، وقد جعل اهللا لكل شيء 

 .قدرا
 أن اإلبداع من حيث هو أنواع وأقسام ومستويات كثرية، منها -٣

 .إخل .. النافع والضار والعسري واليسري والعام واخلاص
 أن اإلبداع ال بد له من أسس يقوم عليها، وال يتصور وجود مبدع -٤

دوا، وهذه األسس هي القوة العقلية والقوة النفسية والقوة اجلسدية وأمهها 
 .هو األول والبقية تبع له

 أن من ركائز اإلبداع املهمة الشجاعة األدبية ألن اإلبداع يف حد -٥
 ال جاعة، ألنه شيء جديد على الناس والعرف السائدذاته هو لون من ألوان الش
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 .تألفه النفوس وال تقبله العقول إال بعد جهد ومشقة ووقت طويل
 أمهية التخصص الدقيق يف عملية اإلبداع العلمي، ذلك ألن طول -٦

املمارسة لفن ما أو مسألة ما واالنكباب على دراستها واستفراغ الوسع يف 
 .داع وينتج التفوقذلك كفيل بأن يولد اإلب

سعة االطالع وكثرة : أوهلما:  أن اإلبداع ال بد لتحققه من أمرين-٧
 .دقة املالحظة وطول التأمل: البحث وثانيهما

 أن من األمور املهمة املنتجة لإلبداع التصور الصحيح للفن -٨
والتخطيط السليم له، ألن العمل يف شيء ما دون تصور وختطيط حمكوم عليه 

 . الغالببالفشل يف

 أن الواجب على الدول اإلسالمية أن تعتين أشد العناية باملبدعني -٩
وتوفر هلم اجلو العلمي الكامل، مع توفري الضروريات واحلاجيات والكماليات 
الشخصية هلم، حىت يستطيعوا إجناز ما لديهم من مشاريع وطموحات من 

 احلضاري وحسبك أجل النهوض بأمتهم اليت ما زالت تقبع يف مؤخرة الركب
أن تعلم أنه قد أجريت دراسة مؤخرا ألفضل مخسمائة جامعة على مستوى 
العامل فلم يذكر يف تلك القائمة الطويلة أية جامعة عربية، على حني أن ما 
تسمى دولة إسرائيل رغم حداثتها قد ورد يف الدراسة ذكر أمساء ثالث 

 .جامعات منها
 كل مدينة من مدن العامل اإلسالمي  إنشاء مراكز لإلبداع العلمي يف-١٠

.  الدعم الكاملتكون منضوية حتت منظمة أو مؤسسة عامة بشرط أن يوفر هلا
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والسخي من أجل تشجيع املبدعني واألخذ بأيديهم، بدال من أن اجر هذه 
العقول الكبرية لبالد الكفر، فيستفيد منها األعداء، وقد جتند ضدنا بطريقة أو 

د واخلاسر من ذلك كله، يف اية األمر هو األمة اإلسالمية بأخرى، واملستفي
 .مجعاء

 عقد مؤمترات مكثفة جتمع املبدعني من مجيع أرجاء العامل، -١١
 .ملناقشة قضايا اإلبداع العلمي وكيفية تفعيله والنهوض به يف واقع األمة

 إقامة مسابقات متنوعة يف مجيع حقول املعرفة اليت حتتاجها األمة، -١٢
ورصد جوائز ضخمة هلا، وقصر تلك اجلوائز على املبدعني من أبناء العامل 

 .اإلسالمي فقط

 استقطاب الكوادر العلمية العالية يف شىت العلوم واملعارف من -١٣
مجيع أرجاء املعمورة ال سيما أهل اخلربات الدقيقة منهم، وإغراؤهم باحلوافز 

يت حتتاجها األمة يف الوقت الراهن املادية من أجل تطوير الربامج اإلبداعية ال
 .ووضع االستراتيجيات الالزمة على املدى البعيد

 تذليل مجيع العقبات والعوائق أمام عملية اإلبداع واملبدعني، -١٤
 .سواء العامة منها أو اخلاصة

 فإن هذه املعامل أضعها بني يديك يا طالب العلم تنري لك الطريق، :ختاما
دد لك االجتاه يف املسري، وتكون لك عونا وسندا على وتوضح لك السبيل، وحت

اإلبداع والتحصيل، مل آل فيها جهدا، ومل أدخر فيها وسعا، استخلصت عناصرها 
 فهي من معني الذاكرة، فهي عصارة أفكار، ومجعت مادا بالقراءة واملذاكرة
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زيدا فيما خالصة نظر وقراءة أسفار مل أقصد يف مجعها تنبالً على اخللق وال ت
ليس حبق إمنا أردت النصح ما استطعت والتمحيص ما قدرت والعلم أمانة من 

 .محلها فقد محل إدا وجتشم را، وإن له ذماما كذمام النسب
راجيا أن تلقى هذه النصائح والتوجيهات أذنا صاغية وقلبا واعيا ونفسا 

ق وليس ذلك بعيد طاحمة، وعقالً راجحا، حىت نلمس اإلبداع، وحنس التفو
 :املنال ملن واصل السري وأجد الركض
ــي  ــاعة مث تنقض ــي إال س ــا ه وحيمد غب السري مـن هـو سـائر         فم

فاجلد اجلد واملبادرة املبادرة فإن الشمس جتري والساعات متضي، 
 .واأليام متر كلمح بالبصر أو هي أسرع

 :ملشهورةمتمثال هنا بيتني ذيل ما لقيط بن يعمر اإليادي قصيدته ا
هاجت يل اهلم واألحـزان والوجعـا       يا دار عمـرة مـن حمتلـها اجلرعـا         

واليت أنذر فيها قومه غزو كسرى ذي األكتاف، فكانت سببا يف قطع 
 :لسانه، يقول لقيط

فاستيقظوا إن خري العلـم مـا نفعـا         لقد بذلت لكم نصـحي بـال دخـل        
ـ      هذا كتـايب إلـيكم والنـذير لكـم         نكم ومـن مسعـا    ملن رأى رأيـه م

سائال املوىل تبارك وتعاىل أن يزيدين وإياكم توفيقًا وهدى وأن يأخذ 
بأيدينا مجيعا إىل ما فيه رفعة اإلسالم وعزه ونصره إنه على ذلك قدير 

 .وباإلجابة جدير
 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم



١٨١ اإلبداع العلمي

 
 
 
 
 

 الفهارس
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 ثبت بأهم املصادر واملراجع
 رآن الكرمي الق-١

 أ
 آداب الشافعي ومناقبه للرازي حتقيق عبد الغين عبد اخلالق دار -٢

 .الكتب العلمية بريوت
شعيب األرنؤوط : البن مفلح املقدسي حتقيق:  اآلداب الشرعية-٣

 . هـ١٤١٧، ٢وعمر القيام مؤسسة الرسالة ط
ارثي إبراهيم احل) ترمجة(آلرثر كروبلي :  اإلبداع يف التربية والتعليم-٤

 .وحممد مقبل
، دار املعرفة ١حلسن أمحد عيسى ط:  اإلبداع يف الفن والعلم-٥
 .الكويت
لبكر أبو زيد، دار :  ابن القيم اجلوزية، حياته آثاره موارده-٦

 . هـ١٤١٢، ١العاصمة، السعودية ط
 ابن حجر العسقالين مصنفاته ودراسة يف منهجه وموارده يف كتابه -٧

 . هـ١٤١٧، ١عبد املنعم، مؤسسة الرسالة بريوت طاإلصابة شاكر حممود 
 .حملمد أبو زهرة، دار الفكر العريب بريوت:  ابن حزم-٨
 أحكام القرآن، البن العريب حتقيق علي حممد البجاوي دار املعرفة -٩
 .بريوت

 . إحياء علوم الدين للغزايل دار املعرفة بريوت-١٠
علم للماليني بريوت ط ملصطفى الشكعة دار ال:  األدب األندلسي-١١

 .م١٩٨٣، ٥
للماوردي حتقيق حممد فتحي أبو بكر الدار :  أدب الدنيا والدين-١٢
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 . هـ١٤٠٨، ١املصرية اللبنانية ط
يوسف بديوي وحسن سويدان : للشوكاين حتقيق:  أدب الطلب-١٣

 .هـ١٤١٢، ١دار اليمامة دمشق بريوت ط
وت للطباعة والنشر  األدب الكبري لعبد اهللا بن املقفع دار بري-١٤
 .هـ١٤٠٠

 .للصويل دار الباز مكة املكرمة:  أدب الكتاب-١٥
 . األرجوزة يف الطب من مؤلفات ابن سينا الطبية-١٦
حتقيق حممد لطفي الصباغ : للمال علي قاري:  األسرار املرفوعة-١٧

 .هـ١٤٠٦، ٢املكتب اإلسالمي ط
 ، ١زي الدمام طليوسف الوابل، مكتبة ابن اجلو:  أشراط الساعة-١٨
 .هـ١٤٠٩

 . م١٩٨٤، ٦ األعالم للزركلي دار العلم للماليني بريوت ط-١٩
: للقاضي عياض اليحصيب، حتقيق:  إكمال املعلم بفوائد مسلم-٢٠

 . هـ١٤١٩ ، ١حيىي إمساعيل دار الوفاء، املنصورة ط 
 اإلملاع للقاضي عياض اليحصيب حتقيق السيد أمحد صقر، دار -٢١
 . هـ١٣٩٨، ٢هرة طالتراث القا
، ١للقرايف دار الكتب العلمية بريوت ط:  األمنية يف إدراك النية-٢٢
 . هـ١٤٠٤

حممد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر : للقفطي  حتقيق:  إنباه الرواة-٢٣
 . هـ١٤٠٦، ١العريب ط 
البن عبد الرب، دار :  االنتفاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء-٢٤

 .بريوتالكتب العلمية 
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 ب
: أبو شامة املقدسي، حتقيق:  الباعث على إنكار البدع واحلوادث-٢٥

 . هـ١٤١٠ ، ١مشهور سلمان دار الراية الرياض ط 
أمحد ملحم وآخرين دار :  البداية والنهاية، البن كثري، حتقيق-٢٦

 .الكتب العلمية بريوت
 .للشوكاين دار املعرفة بريوت:  البدر الطالع-٢٧
لتمس للضيب حتقيق إبراهيم األبياري دار الكتاب املصري   بغية امل-٢٨

 . هـ١٤١٠ ، ١واللبناين القاهرة وبريوت ط
حممد أبو الفضل إبراهيم املكتبة : للسيوطي حتقيق:  بغية الوعاة-٢٩

 .العصرية بريوت
 ت

صالح : لكراتشكوفسكي، ترمجة:  تاريخ األدب اجلغرايف العريب-٣٠
 . هـ١٤٠٨، ٢ب اإلسالمي بريوت طالدين عثمان هاشم دار الغر

 .للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية بريوت:  تاريخ بغداد-٣١
إبراهيم األبياري دار : البن الفرضي حتقيق:  تاريخ علماء األندلس-٣٢

 . هـ١٤١٠، ٢الكتاب املصري واللبناين القاهرة وبريوت ط 
 مصطفى :املنسوب للعكربي حتقيق:  التبيان يف شرح الديوان-٣٣

 .السقا وزميليه دار املعرفة بريوت
، ٧ حتت راية القرآن للرافعي دار الكتاب العريب بريوت ط-٣٤
 . هـ١٣٩٤

عبد الوهاب عبد اللطيف : للمباركفوري، حتقيق:  حتفة األحوذي-٣٥
 . هـ١٣٩٩، ٣دار الفكر ط
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عبد الرمحن املعلمي دار إحياء : للذهيب حتقيق:  تذكرة احلفاظ-٣٦
 .العريبالتراث 

البن مجاعة حتقيق حممد هاشم الندوي :  تذكرة السامع واملتكلم-٣٧
 . هـ١٤١٥، ١رمادي للنشر ط

 التراتيب اإلدارية لعبد احلي الكتاين دار إحياء التراث العريب -٣٨
 .بريوت

 . ترتيب املدارك للقاضي عياض اليحصيب وزارة األوقاف املغربية-٣٩
 . هـ١٤١٨، ٤ العاصمة الرياض طلبكر أبو زيد دار:  التعامل-٤٠
حممد ثالث :  التلقني يف الفقه املالكي، لعبد الوهاب املالكي حتقيق-٤١

 . هـ١٤١٥سعيد الغاين دار الفكر بريوت 
للسيوطي، دار الثقة، :  التنبئة مبن يبعثه اهللا على رأس كل مائة-٤٢

 . هـ١٤١٠مكة املكرمة 
د معروف مؤسسة للمزي حتقيق بشار عوا:  ذيب الكمال-٤٣

 . هـ١٤١٣، ١الرسالة بريوت ط
حممد رضوان : للمناوي حتقيق:  التوقيف على مهمات التعريف-٤٤

 . هـ١٤١٠، ١الداية دار الفكر دمشق ط
 ج

البن عبد الرب، حتقيق، أيب األشبال الزهريي، :  جامع بيان العلم-٤٥
 . هـ١٤١٩، ٤دار ابن اجلوزي الدمام ط

عبد العلي حامد، الدار : ن للبيهقي حتقيق اجلامع لشعب اإلميا-٤٦
 . هـ١٤٠٦، ١السلفية، اهلند ط

 جذوة املقتبس للحميدي حتقيق إبراهيم األبياري دار الكتاب -٤٧
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 . هـ١٤١٠، ٢املصري واللبناين القاهرة وبريوت ط
عبد الفتاح احللو، دار هجر : للقرشي، حتقيق:  اجلواهر املضية-٤٨

 . هـ١٤١٣ ، ٢ط
 ح

للعدوي مطبعة : ة لقط الدرر بشرح منت خنبة الفكر حاشي-٤٩
 . هـ١٣٥٦، ١مصطفى البايب احلليب مصر ط

للسيوطي دار الكتب العلمية بريوت :  احلاوي للفتاوي-٥٠
 هـ١٤٠٢

 . احلبل الوثيق يف نصرة الصديق احلاوي للفتاوي-٥١
حممد طلحة : للزبيدي، حتقيق:  حكمة اإلشراق إىل كتاب اآلفاق-٥٢

 . هـ١٤١١، ١دار املدين طبالل، 
 . هـ١٤٠٧، ٥لألصبهاين دار الكتب العريب ط:  حلية األولياء-٥٣
حممد : للبيطار حتقيق:  حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر-٥٤

 . هـ١٣٨٢جة البيطار، مطبوعات امع العلمي العريب بدمشق، 
، ٥ طلبكر أبو زيد دار العاصمة الرياض:  حلية طالب العلم-٥٥
 . هـ١٤١٥

 خ
: لعلي بن عبد اهللا احلموي، حتقيق:  خزانة األدب وغاية األرب-٥٦

 . م١٩٨٧، ١عصام شعيتو دار ومكتبة اهلالل بريوت ط
 د

 .البن حجر، دار إحياء التراث العريب، بريوت:  الدرر الكامنة-٥٧
لعبد القاهر اجلرجاين، حتقيق حممود شاكر، :  دالئل اإلعجاز-٥٨
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 . هـ١٤١٠، ٢جني طمكتبة اخلا
ألمحد شوقي دار الكتاب العريب :  دول العرب وعظماء اإلسالم-٥٩
 .م١٩٧٠، ١بريوت ط
 .البن فرحون دار الكتب العلمية بريوت:  الديباج املذهب-٦٠
حممد عبده عزام :  ديوان أيب متام بشرح اخلطيب التربيزي حتقيق-٦١

 . م١٩٦٤دار املعارف مصر، 
جماهد مصطفى جت دار القلم دمشق : قيقحت:  ديوان الشافعي-٦٢

 . هـ١٤٢٠، ١ط
 ذ

للراغب األصفهاين، دار الكتب :  الذريعة إىل مكارم الشريعة-٦٣
 .هـ١٤٠٠العلمية، بريوت، 

البن رجب احلنبلي دار املعرفة :  الذيل على طبقات احلنابلة-٦٤
 .بريوت

 ر
، ٢ رباعيات خمتارة إللياس قنصل دار الرفاعي الرياض ط-٦٥
 .هـ١٤٠٢

 رحلة ابن جبري دار بريوت للطباعة  والنشر، بريوت، -٦٦
 .هـ١٤٠٤

حتقيق إحسان عباس، املؤسسة العربية :  رسائل ابن حزم األندلسي-٦٧
 . م١٩٨٧، ٢للدراسات والنشر ط

 . رسائل اجلاحظ حتقيق عبد السالم هارون مكتبة اخلاجني القاهرة-٦٨
، ٤ البشائر اإلسالمية بريوت ط الرسالة املستطرفة للكتاين دار-٦٩
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 . هـ١٤٠٦
 .رسائل ابن حزم األندلسي:  رسالة يف فضل األندلس-٧٠
 .لآللوسي دار إحياء التراث العريب بريوت:  روح املعاين-٧١
إحسان عباس مكتبة لبنان : للحمريي حتقيق:  الروض املعطار-٧٢
 . م١٩٨٤، ٢بريوت ط

 س
 . هـ١٤١٥املعارف الرياض  السلسلة الصحيحة لأللباين مكتبة -٧٣
دار ابن حزم، : للمرادي:  سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر-٧٤
 . هـ١٤٠٨، ٣بريوت ط
حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة اإلسالمية :  سنن ابن ماجه، حتقيق-٧٥

 .تركيا
 .أمحد شاكر وآخرين دار الباز مكة املكرمة:  سنن الترمذي حتقيق-٧٦
 .للبيهقي دار املعرفة بريوت: ى السنن الكرب-٧٧
للذهيب حتقيق مكتب التحقيق مبؤسسة الرسالة :  سري أعالم النبالء-٧٨

 .بريوت
 ش

 .البن العماد، دار الكتب العلمية بريوت:  شذرات الذهب-٧٩
 شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز الدمشقي، حتقيق عبد اهللا -٨٠

 . هـ١٤٠٨، ١ طالتركي وشعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة
البن النجار حتقيق حممد الزحيلي ونزيه :  شرح الكوكب املنري-٨١

 . هـ١٤٠٠محاد دار الفكر دمشق 
، ٢البن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية ط:  الشعر والشعراء-٨٢
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 . هـ١٤٠٥
، ١ الشوقيات ألمحد شوقي تعليق حيىي شامي دار الفكر العريب ط-٦٣
 . م١٩٩٦

 ص
 املسلول البن تيمية حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد  الصارم-٨٤

 . هـ١٤٠٢عامل الكتب 
 ١٤١٤، ١ صحيح األدب املفرد لأللباين دار الصديق األردن ط-٨٥

 .هـ
حتقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، :  صحيح البخاري-٨٦

 . هـ١٤١٠، ٤واليمامة دمشق ط
 دار إحياء الكتب  صحيح مسلم حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي-٨٧

 .العربية مصر
لعبد :  صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل-٨٨

 . هـ١٤١٣، ٣الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب ط
 صيد اخلاطر البن اجلوزي حتقيق عامر علي ياسني، دار ابن خزمية -٨٩

 . هـ١٤١٨، ١ط
 ض

 للسخاوي دار مكتبة احلياة  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع-٩٠
 .بريوت

 ط
 .حملمد بن أيب يعلى دار املعرفة بريوت:  طبقات احلنابلة-٩١
للسبكي حتقيق، حممود الطناحي وعبد :  طبقات الشافعية الكربى-٩٢
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 . هـ١٤١٣، ٢الفتاح احللو، هجر للطباعة والنشر مصر ط
راج دار ابن املعتز، حتقيق عبد الستار أمحد ف:  طبقات الشعراء-٩٣

 .٤املعارف القاهرة ط
للداودي حتقيق علي حممد عمر مكتبة وهبة :  طبقات املفسرين-٩٤
 . هـ١٤١٥، ٢القاهرة ط
للزبيدي حتقيق، حممد أبو الفضل :  طبقات النحويني واللغويني-٩٥

 .٢إبراهيم دار املعارف القاهرة ط
 . هـ١٤٠٠ الطراز للعلوي، دار الكتب العلمية بريوت، -٩٦
، ١مقداد ياجلن دار اهلدى الرياض ط: الطريق إىل العبقرية -٩٧
 . هـ١٤٠٧

 ع
نور الدين عرت، دار الفكر :  علوم احلديث البن الصالح حتقيق-٩٨
 . هـ١٤٠٤، ٣دمشق ط
إلمساعيل املقري، حتقيق عبد اهللا األنصاري :  عنوان الشرف الوايف-٩٩

 .هـ١٤٠٦، ٥مكتبة جدة ط
 غ

 .ييين مؤسسة قرطبة مصر غذاء األلباب للسفار-١٠٠
 الغنية للقاضي عياض اليحصيب حتقيق ماهر زهري جرار دار -١٠١

 . هـ١٤٠٢، ١الغرب اإلسالمي، بريوت ط
 ف

حمب الدين اخلطيب املكتبة : البن حجر، حتقيق:  فتح الباري-١٠٢
 . هـ١٤٠٧، ٣السلفية ط
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للسخاوي، حتقيق عبد الكرمي اخلضري وحممد آل :  فتح املغيث-١٠٣
 . هـ١٤٢٦، ١هيد دار املنهاج الرياض طف

 فضل األندلس وذكر رجاهلا البن حزم رسائل ابن حزم -١٠٤
 .األندلسي

 الفوائد اموعة للشوكاين حتقيق عبد الرمحن املعلمي، املكتب -١٠٥
 . هـ١٤٠٧، ٣اإلسالمي ط
 يف علمي العروض والقافية، ألمني علي السيد، دار املعارف، -١٠٦
 .م١٩٩٠، ٤مصر ط

 .للمناوي دار الفكر بريوت:  فيض القدير-١٠٧
 ق

، ٨للفريوزآبادي مؤسسة الرسالة بريوت ط:  القاموس احمليط-١٠٨
 . هـ١٤٢٦

:  قضية التخلف العلمي والتقين يف العامل اإلسالمي املعاصر-١٠٩
 . هـ١٤٠٩، ١لزغلول راغب النجار، كتاب األمة قطر ط

عبد السالم هارون مكتبة  قطوف أدبية حول حتقيق التراث ل-١١٠
 . هـ١٤٠٩، ١السنة القاهرة ط

 ك
 كارثة يف العامل اإلسالمي حملمد عبد العليم مرسي دار الصحوة -١١١

 . هـ١٤٠٧، ١للنشر القاهرة ط
 الكليات للكفوي حتقيق عدنان درويش وحممد املصري، -١١٢

 . هـ١٤١٢، ١مؤسسة الرسالة، بريوت ط
، ١الم هارون مكتبة اخلاجني القاهرة طلعبد الس:  كناشة النوادر-١١٣
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 . هـ١٤٠٥
عبد القيوم عبد رب : البن الكيال حتقيق:  الكواكب النريات-١١٤

 . هـ١٤٠١، ١النيب دار املأمون ط
 ل

 .البن منظور دار صادر بريوت:  لسان العرب-١١٥
 م

 ما تلحن فيه العامة للكسائي حتقيق رمضان عبد التواب مكتبة -١١٦
 . هـ١٤٠٣، ١اخلاجني ط
 . هـ١٤٠٧، ١ املتنيب حملمود شاكر مطبعة املدين ط-١١٧
 .حممود زايد دار الباز مكة املكرمة:  اروحني البن حبان حتقيق-١١٨
ألمحد قبش دار الرشيد :  جممع احلكم واألمثال يف الشعر العريب-١١٩

 . هـ١٤٠٣، ٢ط
 جممع البن تيمية مجع عبد الرمحن بن قاسم،:  جمموع الفتاوى-١٢٠

 . هـ١٤١٥امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
للرامهرمزي، حتقيق، حممد عجاج اخلطيب دار :  احملدث الفاصل-١٢١
 . هـ١٤٠٤، ٣الفكر ط

 مدارج السالكني، البن القيم حتقيق حممد حامد الفقي دار -١٢٢
 . هـ١٣٩٢الكتاب العريب بريوت 

 . مداواة النفوس، رسائل ابن حزم األندلسي-١٢٣
للطناحي، مكتبة اخلاجني :  مدخل إىل تاريخ نشر التراث العريب-١٢٤
 . هـ١٤٠٥، ١القاهرة ط
 .للحاكم دار املعرفة بريوت:  املستدرك على الصحيحني-١٢٥
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، ٢لألبشيهي دار الكتب العلمية بريوت ط:  املستطرف-١٢٦
 .هـ١٤٠٦

 مسند أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين مؤسسة -١٢٧
 . هـ١٤٢٠، ١رسالة طال

حملمد التميمي :  معتقد أهل السنة واجلماعة يف أمساء اهللا احلسىن-١٢٨
 . هـ١٤١٩، ١أضواء السلف ط

ليوسف بن عمر التركماين دار القلم :  املعتمد يف األدوية املفردة-١٢٩
 .بريوت

لياقوت احلموي، حتقيق إحسان عباس دار :  معجم األدباء-١٣٠
 . م١٩٩٣، ١وت طالغرب اإلسالمي بري

حممود الطحان، مكتبة : للطرباين، حتقيق:  املعجم األوسط-١٣١
 . هـ١٤٠٧، ١املعارف الرياض ط

، ٣لبدوي طبانة دار املنارة جدة ط:  معجم البالغة العربية-١٣٢
 . هـ١٤٠٨

لعمر رضا كحالة دار إحياء التراث العريب :  معجم املؤلفني-١٣٣
 .بريوت

، ٤مع اللغة العربية مكتبة الشروق الدولية طجم:  املعجم الوسيط-١٣٤
 . هـ١٤٢٦

عبد السالم : ألمحد بن فارس حتقيق:  معجم مقاييس اللغة-١٣٥
 . هـ١٣٩٠، ٢هارون مطبعة مصطفى البايب احلليب مصر ط

بشار عواد معروف : للذهيب حتقيق:  معرفة القراء الكبار-١٣٦
 . هـ١٤٠٨، ٢وآخرين مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
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علي بن حسن : حتقيق:  مفتاح دار السعادة البن القيم اجلوزية-١٣٧
 . هـ١٤١٦، ١دار ابن عفان اخلرب ط: احلليب

 . هـ١٤٠٥ مقامات احلريري، دار بريوت للطباعة والنشر -١٣٨
أمحد سليم سعيدان، :  مقدمة لتاريخ التفكري العلمي يف اإلسالم-١٣٩

 . هـ١٤٠٩سلسلة عامل املعرفة الكويت 
حممد زهري البابا، :  من مؤلفات ابن سينا الطبية، حتقيق-١٤٠

 . هـ١٤٠٤منشورات جامعة حلب 
عبد الفتاح أبو غدة، مكتب : البن القيم، حتقيق:  املنار املنيف-١٤١

 . هـ١٤٠٣، ٢املطبوعات اإلسالمية حلب ط
خاجني : البن اجلوزي الناشر:  مناقب اإلمام أمحد بن حنبل-١٤٢

 .٢ومحدان بريوت ط
للبيهقي، حتقيق السيد أمحد صقر، دار التراث :  مناقب الشافعي-١٤٣
 . هـ١٣٩٠، ١القاهرة ط
للنووي حتقيق خليل :  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج-١٤٤

 . هـ١٤٢١، ٧شيحا دار املعرفة بريوت ط
 منهج االستدالل على مسائل االعتقاد لعثمان علي حسن -١٤٥

 . هـ١٤١٢، ١مكتبة الرشد، الرياض ط
، ٤حملمد قطب دار الشروق بريوت ط:  منهج التربية اإلسالمية-١٤٦

 . هـ١٤٠٠
مشهور حسن آل سلمان دار ابن : للشاطيب، حتقيق:  املوافقات-١٤٧
 . هـ١٤١٧، ١عفان اخلرب ط
 موسوعة العلماء واملخترعني إبراهيم بدران وحممد فارس -١٤٨
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 . م١٩٨٧، ٣املؤسسة العربية للدراسات والنشر ط
 موسوعة أهل السنة لعبد الرمحن دمشقية دار املسلم الرياض –١٤٩

 . هـ١٤٢٢، ٢ط
علي البجاوي دار املعرفة : للذهيب حتقيق:  ميزان االعتدال-١٥٠

 .بريوت
 . النجوم الزاهرة لألتابكي دار الكتب مصر-١٥١
 النحو والصرف يف مناظرات العلماء وحماورام، حملمد آدم -١٥٢

 . هـ١٤٠٤ية مكة املكرمة، الزاكي الفيصل
 ندوة اإلمام مالك دورة القاضي عياض املغرب مراكش وزارة -١٥٣

 . هـ١٤٠١األوقاف املغربية، 
 نفح الطيب للمقري حتقيق إحسان عباس دار صادر بريوت، -١٥٤

 . هـ١٤٠٨
 هـ

 هجرة لعلماء من العامل اإلسالمي حملمد عبد العليم مرسي دار -١٥٥
 . هـ١٤١١، عامل الكتب الرياض

 هكذا علمين وردزورث أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري -١٥٦
 . هـ١٤٠٤، ١امة جدة ط

 و
 وفيات األعيان البن خلكان حتقيق إحسان عباس دار صادر -١٥٧

 . هـ١٣٩٧بريوت، 
 ي

 . هـ١٣٩٩، ١ يتيمة الدهر للثعاليب دار الكتب العلمية ط–١٥٨
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 ٧٦...........................................الصرب وعدم استعجال النتائج: ثالثًا
٨٠...........................االنصراف الكلي للعلم، ومواصلة البحث فيه: ارابع 

٨٦...........................التصور الصحيح للفن والتخطيط السليم له: اخامس 
 ٩٠......................................بقاء املبدع يف جو علمي كامل: سادسا
٩٢....................................................التقصي يف البحث: اسابع 

 ٩٥.........................................حوافز اإلبداع العلمي: الفصل السابع
 ٩٥.................................................احلوافز املادية واملعنوية: أوالً
 ٩٥.............. توفري الضروريات واحلاجيات والكماليات الشخصية للمبدع-١
 ١٠١............................................... توفري اجلو العلمي املُالئم-٢
 ١٠٢..................... متكني العامل من ختصصه الذي يرتاح إليه ويبدع فيه-٣
 ١٠٣.................................. تقدير املبدعني ورفع مرتلتهم يف الناس-٤

 ١٠٤......................................................املنافسة الشريفة: ثانيا
 ١٠٦......................................................الصدمة النفسية: ثالثًا
 ١٠٧......................................................الزمان واملكان: رابعا

 ١٠٨..............................................................أنواع الزمن 
 ١٠٩..............................................إزالة اللبس حول بركة الوقت

 ١١٥.........................................االهتمام بالصحة والنشاط: خامسا
 ١١٩........................................عوائق اإلبداع العلمي: الفصل الثامن

 ١١٩....................................................عدم تقدير املبدع: أوالً



  العلمياإلبداع

 ١٢٠................................................................ احلسد-١
 ١٢١............... عدم فهم الناس لتلك االبتكارات اجلديدة وقيمتها العلمية-٢

 ١٢٥....................................................عدم الثقة بالنفس: ثانيا
 ١٢٥.....................................مقولة نشأت قدميا والكتها األلسن -١
 ١٢٧...........................................عوى إغالق باب االجتهاد د-٢

 ١٢٩..............................................دخول العامل يف غري فنه: ثالثًا
 ١٣١...................توقف اإلنسان عند مرحلة من العلم وانقطاعه دوا: رابعا

 ١٣٣...................................................اضطراب املنهج: خامسا
 ١٣٣................................................النقد السليب املدمر: سادسا
 ١٣٤........................املصائب والشواغل اليت حتل بالنفس أو الذهن: سابعا
 ١٣٦.............................................عدم اإلخالص يف العمل: ثامنا

 ١٣٧......................... الصحيحاحنراف اإلبداع عن مساره: الفصل التاسع
 ١٣٧....................................................... اإلضرار بالنفس-١
 ١٣٨........................................................ اإلضرار بالغري-٢

 ١٤١..........................جنوم مضيئة يف مساء اإلبداع العلمي: الفصل العاشر
 ١٤٣...................................... هـ١٧٤اخلليل بن أمحد الفراهيدي ت 
 ١٤٦........................................هـ٢٠٤حممد بن إدريس الشافعي ت 

 ١٤٨...................................... هـ٢٥٦حممد بن إمساعيل البخاري ت 
 ١٥٠......................................... هـ٣١٠حممد بن جرير الطربي ت 
 ١٥٢................................... هـ٣٥٤تنيب ت أمحد بن حسني اجلعفي امل
 ١٥٥...........................................هـ٣٩٥أمحد بن فارس الرازي ت 



٢٠١ اإلبداع العلمي

 ١٥٧..............................هـ٤٧١عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ت 
 ١٥٩........................................ هـ٥١٦القاسم بن علي احلريري ت 

 ١٦٤.......................................... هـ٥٩٧الفرج بن اجلوزي ت أبو 
 ١٦٦..................................هـ٧٢٨ت ) ابن تيمية(أمحد بن عبد احلليم 

 ١٦٨............................هـ٧٩٠أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطيب ت 
 ١٦٩........................................... هـ٧٤٨حممد بن أمحد الذهيب ت 

 ١٧١............................................... هـ٧٥١ابن القيم اجلوزية ت 
 ١٧٢.................................................... هـ٨٠٨ابن خلدون ت 

 ١٧٤.....................................هـ٨٥٢احلافظ ابن حجر العسقالين ت 
 ١٧٧.....................................وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة

 ١٨١.....................................................................الفهارس
 ١٨٣...................................................ثبت بأهم املصادر واملراجع
 ١٩٧....................................................فهرس موضوعات الكتاب

 

 

******** 
 


