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 ملخص البحث:

ّن الحديث عن اإلبداع لم يلق اهتماًما كبيًرا في يؤّكد المؤلِّّف على أ     

دراسات المتخصصين في الدعوة والثقافة اإلسالمية، كما هو الحال لدى 

علماء النفس واالجتماع والتربية، وهذا ما اجتهد في معالجته خالل 

 صفحات هذا البحث.

وقد اشتمل البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، تناول المؤلِّّف في 

لمبحث األول منه: مفهوم اإلبداع وبعض المصطلحات والمترادفات ا

المتصلة به، وفّرق المؤلّف بين إبداع الخالق وإبداع الخلق، ثم شرع البحث 

 في بيان عوامل اإلبداع الذاتية والخارجية، ومن أهمها: 

ثم جاء المبحث الثاني: ليضع النقاط على الحروف في بيان منهج اإلسالم 

ي تحقيق اإلبداع، متمثال في احترام اإلسالم للعقل والحث على وطريقته ف

تنمية قدراته، دعوة اإلسالم لطلب العلم واالهتمام به، الحث على فهم السنن 

الكونية واالنتفاع بما في الكون من طاقات ومسخرات، الحث على إتقان 

ر العمل وإجادته، النهى عن التقليد والتبعية واالتكال، فضال عن تقدي

 المواهب ورعاية الموهوبين. 

ثم كان المبحث الثالث: والذي خّصه المؤلِّّف ببيان ضوابط اإلبداع في 

المنهج اإلسالمي، ومنها: اإلبداع في حدود ما أباحه الشرع من مجاالت، 

احترام القيم اإلنسانية والمجتمعية، تحقيق النفع والخير للبشـرية، نسبة 

والغرور، فضالً عن استشعار المسئولية وعدم البطر  النعمة للمنعم 

 والمحاسبة أمام الله تعالى يوم القيامة. 

وختم بحثه بالمبحث الرابع الذي ضّمنه ثمار االلتزام بمنهج االسالم في 

تحقيق اإلبداع، سواء أكان في مجال العلوم النظرية، أم مجال العلوم 

 التجريبية والعملية.. 

ّمنها عددًا من نتائج بحثه، منها: أن المسلمين وأخيًرا كانت الخاتمة التي ض

األوائل عندما التزموا بخطوات المنهج اإلسالمي سبقوا األمم حضارياً 

وتفوقوا في كل ميادين الحياة، ومن ثّم صالحية المنهج اإلسالمي لتحقيق 

لى اإلبداع للتطبيق في كل زمان ومكان، وقد قدم المسلمون األوائل الدليل ع

 ذلك.

 مات الدالة:الكل

 تحقيق-اإلسالم -منهج-االبداع
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وأفاض عليه بما ال يحصى خلق اإلنسان من علق، وعلَّم بالقلم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه 
 مننن النن عم، وأأننالد أن ال  لننه  ال اللننه ولنندو الأننأن  لننه، وأأننالد أن سننيدنا محمنندا  عبداللننه ورسنن له

وسننلم ورننارى علننى أسننعد خلننق اللننه  فكننان ا دنناألم ل مننم، اللالننم  نن    النن ع علَّننم اىميننين  ال بننى اىمننى   
 ،،،ورعد ،سيدنا محمد وعلى آله و حبه وسلم ،مينوفيض رلمة الله للعال ،أجمعين

بمع اهننا  لعمارتالننا وتحقيننق العبنناألم لننه ن سننبحانه نرض اإلنسننان واسننه لىه فننى اى لقنند خلننق اللننه 
ه الكن ن ، وسن أ لنالملكنا  والقندرا منن منا أوألع فينه  أوألع اللنهذلن  أجن   ومنن ؛الحقيقى الشام 

يعنا    ، دال تعالى:بما فيه من طادا  وإمكانيا  َماَوا   َوَمنا ف ني اْىَْرض  َجم  َأ َلُكْم َما ف ي السَّ َوَس َّ
ْ ُه   نَّ ف ي َذل َ  ََلياٍ  ل َقْ ٍم َيَهَىكَُّأونَ  لين مم عقدنة  د نمنا   ررانينا  م الجا  ن تعالى ن ثم أنزل الله ،  (1) م 

َْت َي َُّكْم م    ني  قه ومع الك ن وما فيه من م ل دا ، اإلنسان مع خال نا َين يعنا  َفَّ مَّ ْ اَلنا َجم  ُدْلَ ا اْهب ُطن ا م 
ْم َوال ُهْم َيْحَزُن نَ  ُهدع  َفَمْن َتب َع ُهَداَي َفق َخْ ٌف َعَلْيال 

 (2) . 
 ،فنى و ننه اللنه سن ن لسنن الهعامن  منع اإلنسنان  لنى ت جينه ؛من مىأألا  ه ا الم الج ومباألئهوإن 

 مننن ى الكنن ن مننا فننب لقنهىنناعواالرننداع  ومننن ثننم االرهكننار ،والهامنن  والهىكننأ ألعنناو  لننى ال مننألينن  
الحضننارا ، ازألهار ىمننم و ا لىننا اإلنسننان وأم ننه وردننىمننن أهننم ع امنن  اإلرننداع  ذلنن  ىن ؛مسنن أا 

ومننن ثننم محاولننة االرهكننار اىفضنن  واىنىننع   عننن وجنن أل رةبننة لنندع اإلنسننان اىول فننى البحننفلنن ال 
مننن البننندا م فنننى اىولنننى علنننى لالهننه اإلنسننان لمننن  واالسننهحداف فنننى أسننالية الحينننام ن لننن ال ذلنن  ن 

 ورمنا سن أ لنه ،لكن اإلنسان بما أوألع الله فيه من ملكا  وددرا ، العيش أمفو  أسالية الحيام
مافينه أم نه واسنهقأارو وسنعاألته منن وأننهج وأرندع فنارهكأ  اجهالند من مس أا  أعم  فيالا عقله وفكأو

 .العيش وسب  الحيامأسالية 
ته نن   ذ  ن اىمننة الهننى ، اىمننم وازألهننار الحضننارا  ونم هننامننن أهننم ع امنن  بقننا  كمننا أن اإلرننداع 

على  ، ورالهالى تصبح داألرمفق تعهمد على ةيأهااإلرداع م الجا لياتيا  لالا يمك الا أن تكىى نىسالا 
مق ماتالنا وه نهالنا منن  والحىاظ علنى، الامسهقبلها و لاضأ يأها، وامهقى زمام أمأها فى مصتحديد 

 غلغ  ال ارجى.هأو الهحل  الداخلى، ومن ال وران أو ال الضياع

                                                 

 .13( سورة الجاثية آية:1)

 .33( سورة البقرة آية : 2)
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، والهزمنن ا رهعنناليم اإلسننقم وت جيالاتننه فيمننا عنناا المسننلم ن اىوائنن  علننى هنن ا النن الج الأرننانىدنند و 
من ال لى السماوع على رس ل اإلنسانية  فمع نزول أول دبس، م   اللحمة اىولى يهعلق باإلرداع
طلبننننا لل ننننافع مننننن العلنننن م اىوائنننن  بنننناالنطقع فننننى ررنننن ع اىرض دننننام المسننننلم ن  سننننيدنا محمنننند 

فهعأَّف ا على س ن الله فى الك ن وألرس ها، ، والهج ل فى ج با  الك ن ر مأهم وفكأهموالمعارف، 
 ىر ائالا الم اخ الم اسة لهحصي  العلم  اىمة وهيَ، ها أو شى ا ما فى الك ن من طادا  وسواكه

فننى  عننن ألنن ان أننهى مننن اإلرننداعا  العقن لتىهقنن  فمالننأ  الم اهننة و ، والعمنن  الجنناأل ولأننة الىكننأ
، وأضننا   والى ن ن  فنى ونن  العلن م والمعننارفالقيناألم والأننناألم  ، ووانن  للمسننلمينكن  ميناألين الحيننام
الننن ين وفننندوا  لنننى رنننقأل لغينننأ المسنننلمين عامننن  جننن ب ، فكنننان ذلننن  عالعلم واإلرننندا ألول اإلسنننقم ر ننن ر 

عزتالننا وسننياألتالا و  اوأامهالننكاننن  ل مننة اإلسننقمية ، فومعننارفالم  ا مننن علنن م المسننلمينلننلي الاإلسننقم 
 رين اىمم.

بعننند  لهنننى ،منننن الأنننناألم والهقننندم والأدنننى لقبنننا  مههالينننةوظلننن  اىمنننة اإلسنننقمية علنننى هننن ا الحنننال 
، سننننل ويا الاىخننننقع و ، فننننَلي ا العبننناألا  وأمننننات ا الشننننام م الصنننحيح للنننندين المسنننلم ن عننننن الىالنننن

وةننز  عقنن ل  ولصننأوا مع ننى العبنناألم فننى أألا  اىروننان فحسننة، ،عننن وادننع الحيننام وأدصنن ا النندين
، وتندع ا  لنى اله اكن  واالعهمناأل المسلمين أفكار سامة تقضى على الم اهة وُتثبط الالممكثيأ من 

 عن وادع الحيام.على الغيأ واالنعزال 
تحننارب ون  جدينند وتصننطدم  :؛ اىولننىبىئهننين مننن ال نا  أر ائالنا ية فننى فكننأوارهلين  اىمننة اإلسنقم

، مينندان البحنن  العلمننى ، فاعهزلنن  تلنن  الىئننةلننم يكننن لننه عقدننة بالنندين ع ونن  ُمْحننَدف ولنن بننه، وُتَبنند   
  اإلرنننداع فالمنننا  ْمنننال  انينننة: فَ والث .، واكهىننن ا ردراسنننة علننن م الشنننأنعةالعلننن م الهجأنبينننة ورفنننض أتباعالنننا

أوج م طلقننا  لدرننداع، وجعلنن  ال نن، وخأجنن  بننه عننن  طننارو الصننحيح، فننأأ  الالنن ع والغأنننزم خاطئننا  
هؤال  لث ار  الدين ددسنيهالا، وال للقنيم اإلنسنانية  فلم يأاع، على الدين والعأف والعاألم من ض ابطه

 أاف المجهمعية لقالا.علأمهالا، وال ل 
 رنننين جمننن أل الجامننندين وج ننن  باب منننن الم هننن رين معطلنننة، وعقننن لالم لنننائأم وأضنننح  طادنننا  الشننن

واىال  الص اعية أكثأ من بالق ع الماألية الجانحين، فى ال د  ال ع تم اله جه فيه  لى االههمام 
 ن فننى مكننان آخننأ ن الننا تجنندعلَّ  الم هنن رين رننقأل اإلسننقموثيننأمن فالجننأ  عقنن ل  ؛الطادننا  البشننأنة
 .اإلرداعية سهثمار طاداتالاوامية م اهبالا م اخا  مقئما  له 

ودهنن  الننأو   ،ولقنند واننن  ال هيجننة الطبيعيننة لكنن  هنن ا تننَخأ اىمننة اإلسننقمية عننن روننة الحضننارم
سن دا  لننأم لعنأض  رننداعا  اىخنأنن وارهكنناراتالم فننى  رنقأل اإلسننقم ر ائالنا، وأضننح اإلرداعينة رننين أ

 .ك  مياألين الحيام
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هالم اإلسقم بَنه سبة تنَخأ المسنلمين لضنارنا ، وأننه يحنارب ا أن يُ ووان  أأد البقيا بعد و  ه 
م منن قرنين اإلسنقم وسنل ى المسنلمين مه اسنين منا ونان لدسنن فنى لكمالنم ن ، وخلط هؤال  اإلرداع

  لى الأناألم فى و  العل م والى  ن.من اىمية  نقله ىتباعه ىف أساسى ألور
لقيقنة أبعاألهنا، والهعنأف علنى علنى ل دن ف ل ؛القضنيةألراسة تل  من ه ا وان  الحاجة ماسة  لى 

فنى اههمامنا  وبينأا   اإلرنداع لنم يلنقالحندي  عنن اإلرداع وع امله، وتجلية م دف اإلسقم م ه،  ذ  ن 
وما ه  الحال لدع علمنا  الن ىس واالجهمناع  ،ه صصين فى الدع م والثقافة اإلسقميةألراسا  الم

فننى معالجهننه خننقل  ننىحا  هنن ا  نوت فيقننه  تعننالىبعنن ن اللننه  ، وهنن ا مننا اجهالنند البالنن  نوالهأريننة
 السداأل والقب ل. ن سائق  الم لى البح  

                                                        
 محمد عبد الم لى داسم عبد الألمن                                                        

 مدر  بقسم الثقافة اإلسقمية                                                            
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 "عوامله ته،حقيق ،مفهومه"اإلبداع المبحث األول :
 تحرير المصطلحات.المطلب األول: 

 أواًل : مفهوم اإلبداع 
  فننى معنناجم اللغننة العأريننة: اإلرننداع : مصنندر الىعنن  الأرنناعى ، أرنندع ،، جنناأ ـ اإلبــداع  ــل الل ــ : 

أرنندع اللننه تعننالى ال لننق  رننداعا ، و أرنندع الشنناعأ جننا  بالبننديعو  ،اخهأعننه العلننى مثننال :الشنني  أرنندع
الشنني  وارهدعهننه  وأرنندع ، سننارق مثننال العننن الُمْ هَننأعُ  ال ننالق سننبحانه فالنن  ،خلقالننم العلننى مثننال
 ،من االرهنداع والأفعنة منن االرتىناعوهي اسم  ،وم ه دي  للحالة الم الىة ردعة، اسه أجهه وألدثهه

 فيسنمى مكنأوو ةينأ بعضنالا يكن ن  دند لكنن، نقن  فني الندين أو زنناألم ثم ةلة اسهعمالالا فيما هن 
    .(1) مىسدم رالا ي دفع مصلحة وه  مبالة ردعة

اإللنداف أو اإليجناأل علنى ةينأ لن ل  ق يهضنح أن مصنطلح اإلرنداع يندور مع ناو فنى اللغنةمما سنب
وال يع ى الم الىة للقديم وال اإلتيان ر قيضه، وإنمنا يع نى  ،بشئ جديد لم ُيْسَبق  ليهإلتيان وا ،مثال

اإلضافة والزناألم علينه، فنَّن وانن  الزنناألم فنى أم رالندين سنمي  ردعنة، وإن وانن  فنى أمن ر الندنيا 
 .واالرهكار وةيأهما من المهأاألفا  سمي   رداعا  بمع ى االخهأاع

تعأنىنننا  علمنننا  الننن ىس واالجهمننناع وةينننأهم منننن الغنننأريين تعننندأل   : ـــل االحـــط  ب ـ اإلبـــداع 
 والعأب المسلمين لمىال م اإلرداع، ومن تل  الهعأنىا  مايلى :

على انهاج أئ ما جديند وذع ديمنة  أو ددرم اسهعداأل ن فقد ُعأ  ف اإلرداع لدع الغأريين على أنه: 1
والم ض عية الهنى تقن أل  لنى تحقينق  نهناج  : )ال لدم المهكاملة لمجم عة الع ام  ال اتيةودي  ه  ،

 . (2)جديد وأ ي  وذع ديمة من دب  الىأأل والجماعة(
أنه: )عملينة ي نهج ع النا عمن  جديند يأضنى جماعنة منا، أوتقبلنه علنى أننه مىيند (، كما ُعأ  ف على 

فيننأع ون جننأ  ونننأع فننأوم أن اإلرننداع: ) نهنناج أننئ جدينند يننأاو أو يسننمعه اَلخننأون ( أمننا سيمسنن ن 

                                                 

م ـ 1993هرـ 1313،محمد بن أبى بكر الرازى، مكتبة لبنان ناشرون بيرروت،ط33ص  1مختار الصحاح ج( 1)

 3أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى، المكتبرة العلميرة بيرروت ـ لسران العرر  ج 33صـ 1المصباح المنير ج

 ، محمد بن مكرم بن منظور، دارصادر بيروت، ط األولى.3ـ 3صـ 

رران عبررد الحررى أبررو فخررر صررـ 2) عررالم ، سلسررلة 19( اإلبررداع العررام والخرراص، ألكسررندرو روشرركا، ترجمررة دا حس 

 م .1939هـ  ديسمبر 1310جمادى األولى  133المعرفة، عدد 
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نه: ) المباألرم الهى يبديالا الش   فى ددرته على االنشقاع من الهسلس  العاألع فى الهىكيأ  لنى أ
 .(1)ما ي الف فيه ال مط المعهاأل ( 

 علما  ال ىس واالجهماع المسلمين: ن أما عن اإلرداع ع د 2
باالرهكننار بق لننه: )هنن  نشنناا اإلنسننان النن ع يهصننف  (2)فيٌيعأ فنه النندوه رب عبنند الحلننيم محمنن أل السننيد

 والهجديد، وه  يمث  ال شاا ال ع يقف على العكس من االتباع والهقليد، ون درج تح  مع ى 
 .(3)اإلرداع: االخهأاع واالكهشاف، واإلرداع الى ى واىألرى والعلمى ... ( 

ونقن ل الندوه ر ب عبنند القناألر هاأننم رمنزع: )هنن  اىألا  المهمينز علنى ةيننأ مثنال سننارق فنى تميننزو، 
ل ال سننع فننى أألا  الىعنن  اإلسننقمى أألا   مهميننزا  نسننقيا   سننقميا  طلبننا  لأضنن ان اللننه سننبحانه أوهنن  رنن 

عم  ، أو أو نية ،ن و  فكأم آخأنقصد ه ا بالىع  اإلسقمى ن وما يبين فى م ضع و  ،(3)وتعالى ( 
باأننأم وننأتبط مسنارو بالشننأنعة اإلسنقمية، ونحقنق نهنائج م اإلسنقمية ي طلنق منن العقينندم ،أو نشناا

 .(3)مشأوعة، طلبا  لمأضام الله ن سبحانه وتعالى 
: تلن  الهعأنىنا  رونز  علنى رينان مناي بغى أن يهن فأ فنى الشنئ مما سبق من تعريفات يتضح أن

الٌمبَدع منن  نىا  بنَن يكن ن جديندا ، وذا ديمنة، ومقئمنا ، وةينأ تقليندع، ومنا أأنار   لنى الالندف 
   جماعة ما، أونىع المجهمع.من العملية اإلرداعية ونهمث  فى  رضا

كما أن ه اى من رأع أن اإلرداع ه  انشقاع وخأوج علنى الن مط الهىكينأع المعهناأل ألون وضنع أع 
عبد الحليم، وه ر ض ابط أو لدوأل لال ا الهىكيأ، ونمالأ ه ا فى تعأنىا  علما  الغأب وتعأنف أل

ع ومن ال اضح أن تل  الهعأنىا  لم تأرط عملية اإلرداع بَع ديم أل ي ية أو أخقدية يلهنزم رالنا الُمبند 
ونننندور فنننى لننندوألها، ولنننم تحننندأل نينننة أوةاينننة لدنسنننان منننن ورا   رداعنننه سننن ع  رضنننا  جماعنننة منننا، 
أوتقنننديم نىنننع للمجهمنننع، منننع أن منننا يأضنننى جماعنننة دننند اليأضنننى أخنننأع، وهننن ا ال يهىنننق منننع ديم نننا 

 .     أعمالمن  ما يق م به اإلنساناإلسقمية والهى من أهمالا طلة مأضام الله بك  
هاأم ، فمع أنه ررط مىالن م اإلرنداع باإلسنقم أألا   وةاينة  ال أننه أةىن  بة لهعأنف، ألوه ر أما بال س

ما أأار   ليه الهعأنىا  السابقة منن الهمينز بالجندم  وتقنديم ال ىنع فنى أنهى مجناال  الحينام، فالن ا 
 االرهكار.الهعأنف أدأب  لى مىال م اإلتقان واإللسان م ه  لى اإلرداع و 

                                                 

 م .1933وما بعدها دار النهضة العربية  123( التفوق العقلى واالبتكار، دكتور عبد السالم عبد الغفار صـ 1)
 .أستاذ علم النفس كلية االدا  جامعة القاهرة( 2)

 م.1931ر المعارف دا 3( اإلبداع، دكتور اعبد الحليم محمود السيد صـ 3)

م  2003هرـ 1323، 31( مفهوم اإلبداع فى النسرقية اإلسرالمية، بحرث منشرور بمجلرة إسرالمية المعرفرة، العردد 3)

 ، مجلة فصلية محكمة يصدرها المعهد العالمى للفكر اإلسالمى . 23،32صـ  

 .22( المرجع السابق صـ 3)
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يمكننن القنن ل أن اإلرننداع هنن : دنندرم اإلنسننان علننى اسننهثمار  وبــالعمب بــين تلــر التعريفــات ال ــا ق 
نننافع فننى أننهى ننننن ةيننأ مسننب ع ننننن الملكننا  الأرانيننة، وال صننائ  اإلنسننانية لله  نن   لننى ونن  جدينند 

 م الى الحيام، بما يهىق مع القيم الدي ية واىخقدية.   
  .وبعض المصطلحات األخرى بين اإلبداع  ثانيًا:

دمالا النبعض والهى دند يسنه  ،ى عدأل من المصطلحا  اىخأع ذا  الصلة بالمصطلح السارقاه 
رعننندها منننن هننن ا ل دننن ف عليالنننا لمعأفنننة مننندع دأرالنننا أو ؛ لننن ا ونننان الرننند منننن األياننننا  ومهأاألفنننا  لنننه

 :هم تل  المصطلحا  وأأالأها ما يلىومن أ  ،وعقدهالا به المصطلح
 
 
 هب  :ـ المو  1

لنه  وهنةو  ،ووهبنا  ذا أعطيهنهم هبنة و وهبن  لنه هبنة  :يقنال وهنة،الج ر اللغن ع للكلمنة هن  الىعن  
 .(1)العطية والم هبة  ،بة بكسأ الالا  وجمعالا م اهةالال  والم هبة  ،الشي  فال  يالة هبة

ونعأفالنننا المه صصننن ن بَنالنننا: اسنننهعداأل فطنننأع لل بننن م والهىننن ع فنننى مجنننال معنننين منننن المجننناال  
 .(2)ية الحيات

؛ لعنندم تنن فأ وال يننهمكن مننن اإلرننداعوالم هبننة ال تع ننى اإلرننداع،  ذ دنند تهنن فأ الم هبننة لنندع اإلنسننان 
الىننننأل والع امنننن  القزمننننة، ومننننا يننننأع علمننننا  النننن ىس أن الم هبننننة ألصننننق باىطىننننال وتكنننن ن فننننى 

الحينام  أما اإلرداع فال  مأتبط ر شاطا  الكبار ونك ن فى و  مجاال  ،المجاال  ةيأ اىكاأليمية
 .فى لي ه، لكن من الممكن أن تعهبأ الم هبة عام  مالم من ع ام  اإلرداع وما سيهبين (3)
 : العبقري ـ  2

ا  لينه ونن  ثنم نسنب   ،م ضنع تننزعم العنأب أننه منن أرض الجنناسنم ل العبقأننة نسنبة  لنى عبقنأ، وهن 
رأو أنيئا  ةأنبنا  ممنا فكان العأب ولما فقال ا عبقأي  ،ج ألم   عهه ود تهأي  تعجب ا من ل ده أو 

 يصعة عمله وندع، أو أيئا  عميما  فى نىسه نسب و  ليه.
ودي  نسبة  لى عبقأ، دأنة باليمن ُت َأى فيالا الثياب والبسط، فثيارالا أج أل أن اع الثياب، ونضأب 

الاو فى الج ألم والددة نسنب و لما بالغ العأب فى و ف أئ رلغ م هرالا المث  فى و  أئ رفيع، فك
  . (3) ليه 

                                                 

 .303-303صـ 1جـ  لسان( ينظر: 1)
م، أصررول علررم الررنفس 1933دار النهضررة العربيررة 30واالبتكررار عبررد السررالم عبررد الغفررار صررـ ( التفرروق العقلررى 2)

 م.1933 3دار العلم للماليين بيروت، ط 33وتطبيقاته ، دفاخر عاقل صـ

( ينظر: العبقرية واإلبداع والقيادة " دراسات فى القياس التاريخى "، دين كيث سايمنتن، ترجمرة دا شراكر عبرد 3)

م ،  1993هرـ أحسرطس 1313صرفر  133سلسلة عرالم المعرفرة عردد  3صـ  جعة دا محمد عصفور ،الحميد، مرا

 م.1939هـ 1309 2، دارالقلم الكويت ط21رعاية النابغين فى اإلسالم وعلم النفس، دكمال إبراهيم مرسى صـ 

 مرجع سابق. 333صـ  3لسان العر  ج ، 132صـ  1ينظر :مختار الصحاح ج (3)
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أما فى اال طق  : فال اى فى الهأاف الغأرى ما يشيأ  لى أن أ   مصطلح العبقأننة يعن أل  لنى 
وهى تشيأ  لى الأو  أو الق م اإللالية الهى تحىا اإلنسان من المالد  لنى  geniusالكلمة القتي ية 

 اللحد، وما تشيأ  لى الأو  ال وأع الماليمن على ري  معين أو أسأم معي ة .
الهأاف السيك ل جى الحدي  ه اى تعأنىا  عديدم خا ة بالمصنطلح، لك النا تهىنق فيمنا ري النا وفى 

 . (1)فى أنالا تشي  لى الق ع والطادا  واإلنجازا  العقلية الىائقة وةيأ العاألية 
 هى الهى تجعله يَتى بَعمال فائقةع دو ملكة خاردة اليشاروه فيالا ألد، والعبقأع ه   نسان 

 
 

 .(2)ال  الى الهى يقدرها المجهمع  فى نالية من
والعبقأننننة  ذا وانننن  بمع نننى القننن ع ال اردنننة فَّنالنننا ال تع نننى اإلرنننداع،  ذ المبننندع ال يحهننناج  لنننى دننن م 
خاردننة، ومنننا أن ال نن ارع دننند انهالننى زمانالنننا بانهالننا  زمنننان اىنبيننا ، ولكنننن  ذا واننن  تع نننى الهىننن ع 

  مله.العقلى فال  مأللة من مأال  اإلرداع وعام  من ع ا
 : االختراع واالبتكارـ  3

 اْخهنأعَ فيقنال : كلالنا لن ل الجندم والسنبق واإللنداف،  رتندو  لالن ين المصنطلحين ة  ن الداللة اللغ ن
 ،البك ر تكلف ارهكأ،،، و(3)واْرَهَدعه َأنشََو ونقال ،اأهقَّه اْخهأعه ودي  ،اْرَتَجَله الشي 

يبندو ، ورالهنالى (3) لينه مسنب ع  ةينأ ارهدعنه لشني ا ارهكنأو  ،باك رتالنا أخن  نح ها و الىاكالة ارهكأو 
 فى المع ى اللغ ع.تأاألف ه ين المصطلحين مع مصطلح اإلرداع 

أمننا فننى اال ننطق  فننَّن مننن العلمننا  مننن يىننأع رننين ألاللننة هنن و المصننطلحا ، فيجعلنن ن االخهننأاع 
دع فنى ت ىين ها يندم ثنم يبنواالرهكار من مأالن  اإلرنداع وضن ابطه، فاإلنسنان يأتجن  فكنأم مبهكنأم جد

: ، أن االخهأاع ىفىى مجال اإلرداع اىألرى ن على سبي  المثال ن يأع علما  ال قد اىألرو ياةهالا، 
خلننق المعننانى الهننى لننم يسننبق  ليالننا، واإلتيننان بمننا لننم يكننن م الننا دننط، واإلرننداع  تيننان الشنناعأ بنناللىا 

بداع للفظ؛ فإذا تم  للاما ر    فصار االختراع للمعنى واإل المسهمأف ال ع لم تجأ العاألم بمثله،

 .( 3)،يأتى بمعنى مخترع فى لفظ بديع فقد استولى  لى األمد وحاز قصب السبق
ومن المكن ن دياسا  على ه ا الأأع ن اعهبار االخهأاع واالرهكار منن مأالن  اإلرنداع وضن ابطه، فنَع 

كنننأم وجديننندم، ثنننم تكننن ن أنننئ يبننندأ بىكنننأم مأتجلنننة، ولكنننى يهحقنننق اإلرنننداع فقرننند أن تكننن ن الىكنننأم مبه
                                                 

 مرجع سابق. 3اإلبداع والقيادة، دين كيث سايمنتن، صـ ( العبقرية و1)

م يأتيه من عالم آخرر حيرر عالمنرا  يأتى  بأفعال جنية خارقة عن طريق إلها( هناك من يرى أن العبقرى هو من 2)

ومثل هذا التعريف ال يتسق مع عقيدتنا اإلسالمية  ،13الحسى،  ينظر : رعاية النابغين دكمال إبراهيم مرسى صـ 

 صحيحة، كما أنه من الممكن أن يطلق على السحرة ال على النابغين.ال
 .33ص 3لسان العر  ج( 3)

 ، تحقيق مجمع اللغة العربية.130صـ1ج ، إبراهيم مصطفى وآخرون  المعجم الوسيط( 3)
 مكتبة المصطفى للنشر اإللكترونى . 130فى محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيروانى صـ  العمدة (3)
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ئية وهى اله ىي  واإلخأاج، ورالهالى يك ن االخهأاع واالرهكار من ل ازم اإلرداع، وما أن المأللة ال الا
 . اإلرداع يضيف  لى االخهأاع واالرهكار اإلتقان والجدم واإللسان

 وإبداع الخلق.   ثالثًا: بين إبداع الخالق 
رننداع ، للداللننة علننى خلننق اللننه وإرداعننه، واخهننأاع اإلنسننان فننارع رننين اسننه دام مصننطلح ، اإل وهنــا 

، ومننن (1)، فقنند رنندأ ال لننق علننى مننا أراأل مننن ةيننأ مثننال تقدمننه،  وارهكننارو، فاإلرننداع المطلننق للننه 
 ىاته البديع، وه  ال ع ال عالد بمثله فى ذاته وال فى  ىاته وال فى أفعاله وال فى و  أمأ راجع 

ال يليننق هنن ا االسننم مطلقننا   ال باللننه سننبحانه وتعننالى وت ننزو عننن الشننأن   ليننه فالنن  البننديع المطلننق، و 
،  ذ العقدننة ، فاالرننداع المطلننق بمع ننى ال لننق واإليجنناأل مننن العنندم ال يكنن ن  ال للننه  (2)والشننبيه 

 رين ال لق واإلرداع ألديقة ورديقة .
  رنداع في ونسهعم  الهأويةو  االمهزاج بعد  ظالارو يأاأل ما أمشاج تقديأ ال لق دال اإلمام الم اوع:

 نحن  أني  منن أني   يجناأل فني ونسنهعم  ،السنم ا  خلق وم ه ،ادهدا  وال أ   ةيأ من الشي 
 لغينأو اللنه جعلنه فقند باالسنهحالة وأمنا لله  ال اإلرداع ه  ال ي ال لق وليس ،والدم نىس من خلقكم
 .(3) أليانا

 عننن الشنني  تَسننيس اإلرننداع ودينن  ،أنني  ال مننن الشنني   يجنناأل اإلرننداع ونقنن ل اإلمننام الجأجننانى:
 ،واىرض السم ا  رديع، :دال ول ا ال لق من أعم واإلرداع ،أي  من أي   يجاأل وال لق ،الشي 

 . (3) اإلنسان ردع يق  لم و ،اإلنسان خلق، :دال و
فحقيقنة اإلرنداع  يجناأل الشنئ بعند أن لنم يكننن هن  وال ماألتنه، أو وانن  ماألتنه م جن ألم ألون  نن رته، 

ول هنن  ال لننق والهكنن نن مننن العنندم، وهنن  مننن خصننائ  اللننه تعننالى بننار  الكائ ننا ، فقنند خلننق واى
الك ن وَمْن فيه وما فيه من العدم، فلنم يكنن لماألتنه وال لصن رته وجن أل دبن  خلقنه وتك ن نه، وال لنق 

 ه  اإلرداع الحقيقى، وليس من خالق ةيأ الله .
أو فنى مجنال الى ن ن واَلألاب، فاإلرنداع ه ،الصن ع،  أما فى مجال العل م الهى لدنسان فيالنا تنَثيأ،

فحسننة، أع أن منناألم الشننك  الُمبننَدع لالننا وجنن أل سننارق، والجدينند النن ع طننأأ عليالننا هنن  الهننَليف مننن 
ع ا نننأها، فالطنننائأم منننثق  ونننائن ُمْبنننَدع منننن ليننن   ننن رته وأنننكله ولأوهنننه...، أمنننا المننناألم اىولينننة 

فالى من خلق الله وليس لدنسان فى  يجاألهنا أع أثنأ؛ المص  ع م الا الشك  الال دسى ، الطائأم ، 

                                                 

 مرجع سابق. 3صـ  3لسان العر  ج (1)
صررـ  10موسروعة أسررماء اللره الحسررنى وأثرهررا فرى اسررتخالف اإلنسران فررى األرن، أد عقيررل حسرين عقيررل ج (2)

 م.2009هـ 1330 1، دار ابن كثير دمشق بيروت ، ط209
 ،مشرقد،  بيرروت - الفكرر دار، 332ص1، جالمنراوي الررووف عبرد محمرد ،التعراريف مهمات على التوقيف( 3)

 .الداية رضوان محمد. د:  تحقيقهـ 1310 طا

 ،1303 ا1ط بيررروت – العربرري الكتررا  دار ،21ص1ج ،الجرجرراني علرري بررن محمررد بررن علرري ،التعريفررات( 3)

 .األبياري إبراهيم:  تحقيق
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االكهشننناف ثنننم االسنننهىاألم منننن تسننن يأ خننن ال المننناألم  ىن وظيىنننة العلننن م الماألينننة هنننى الكشنننف أو
 ، ه ا باإلضافة  لى أن العق  ال ع   ع وأردع ه  من خلق الله و  عهه وإرداعه!(1)لقنهىاع 

اىول يطلنق وننأاأل بنه  يجناأل الشنئ منن العندم، : مصنطلح اإلرنداع لنه مندل الن مما سـبق يتضـح أن
وه ا ه  ال لق واإلرداع الحقيقى وال يك ن  ال لله تعالى، والثانى يطلنق وننأاأل بنه اكهشناف اىأنيا  
وتأويبالا أو تص يعالا من ع ا أ أو م األ أولية، وه ا ال ن ع منن اإلرنداع هن  الم سن ب  لنى البشنأ 

          المقص أل فى ه ا البح  .  وه  بمع ى االرهكار واالخهأاع وه ا ه 
 

 المطلب الثانل: حقيق  اإلبداع وعوامله.
فقنديما  ونان  ر نى البشنأ،لندع  وجن أل اإلرنداعالهى تىسأ لقيقنة وتباي   اَلرا  لقد تعدأل  ال مأنا  

 ،الم طقننىبالهجأرننة والسننيأ  عقدننة لننه ، والعلننى الحنندف واإللالننام مننن يننأع أن اإلرننداع دننائمه نناى 
 .(2)ل ل للىأأل فيه وال د م ع ع دهم سل ى ةيأ  راألع يق م به الىأأل الاإلردا ف

ر  دد و ن  اىمنأ بنالبعض  لنى تىسنيأ اإلرنداع علنى أننه َعنَأض منن أعنأاض الصنأاعا  ال ىسنية 
تلنن  الصننأاعا  تجعلننه يشننعأ بالهعاسننة والقصنن ر وعنندم القنندرم علننى  ،(3)المكب تننة ألاخنن  اإلنسننان 

 ، لننى العمنن  واالرهكننار؛ م ىثننا  عمننا رداخلننه مننن  ننأاعا  مننن جانننة في نندفع تلقائيننا   ،ضننبط النن ىس
 . (3)ومحاوال  أن يك ن م ضع الهأام وتقديأ وإطأا  اَلخأنن من جانة آخأ

 ،وفننى تىسنننيأ آخنننأ لدرنننداع ينننأع فينننه أ ننحابه أن ملكنننة اإلرنننداع تهننن ارف عبنننأ اىجينننال واىسنننقف
ه منا يسنمى بالطبيعنة النة منن خنقل منا تىأضنوهؤال  يعهقدون بَن السل ى اإلنسانى م جه فى الغ

 .(3)ه  بمثابة اىسا  الغأنزع للهىكيأ وال شاا اإلنسانية، و 
ال ي ىننى منننا فننى تلننن  الهىسننيأا  والىلسنننىا  مننن بعننند عننن تصننن نأ لقيقننة اإلرنننداع ووجنن ألو ألاخننن  و 

اردنة ت لند فنى الحقيقة ن ومنا أثبهن  الدراسنا  الحديثنة ن أن اإلرنداع ال يهطلنة دن م خاإلنسان،  ذ  ن 
وال يشهأا أن يك ن اَلبا  واىجداأل من المبدعين لهى  ،وال  لالاما  ةيبية ،اإلنسان ليك ن مبدعا  
ر سة مهىاوتة وفى  دد ت جد لدع وثيأ من ال ا  ولكنر   ن ملكة اإلرداع  ،يك ن اإلنسان مبدعا  

لينن  تهىنناو  ،  لبشننأبننالىأوع الىأأليننة رننين ا وفقننا لسنن ة االخننهقف أو مننا يعننأف مجنناال  م هلننف

                                                 

هررـ 1313ا1، مكتبررة وهبررة، ط3ـصرر، دكتررور اعبرردالعظيم المطعنررى مصررادر اإلبررداع بررين األصررالة والتزويررر (1)

  م.1993
ينظر  كائن أثيرى مقدس حير قادر على االبتكار واإلبداع من تلقاء نفسه يقول أفالطون اإلنسان المبدع (2)

 .33:رعاية النابغين فى اإلسالم وعلم النفس صـ
قائل بهذه النظرية هو سيجمند فرويد حيث يقول: إن الدافع الجنسى يتم إعالوه عند كبته وصراعه مع جملة ال(3)

ضغوط االجتماعية، ويوجه هذا الدافع بالتالى إلى دافعية مقبولة اجتماعياً، ثم يتسامى نحو أهداف الضوابط وال

 . 23ومواضع ذات قيمة اجتماعية إيجابية، اإلبداع العام والخاص، الكسندرو روشكا صـ 
والخاص، الكسندرو ، اإلبداع العام 233ينظر : التفوق العقلى واالبتكار، دكتور عبد السالم عبد الغفار صـ  (3)

 .33، 33، رعاية النابغين فى اإلسالم وعلم النفس صـ 23روشكا صـ 
 .39دين كيث صـ  النبوغ والقيادة واإلبداع، (3)
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تننه ن القنندرا  العقليننة دنن م وضننعىا  مننن أنن    لننى آخننأ، أوع نند الشنن   ال النند خننقل مأالنن  ليا
فقد تق ع لهى ت هنأع ريئنة الكن ن الكبينأ فههعنأف علنى مك ناتنه وتقنف  تماما  والقدرا  الجسدية ن 

أ هن و المك ننا  والقن انين لسنة اىهنداف والحاجن ا  الهنى يه جنه  ليالنا على أسأار د اني ه، وُتَس  
 الة ه و القدرا . ودد تضنعف هن و العقلينة لهنى يعجنز اإلنسنان عنن فالنم منا يجنأع فنى ريئهنه 
البيهيننة واإلدليميننة المحنندوألم فيسنن أو الكنن ن وتهقاذفننه اىلننداف واىهنن ا  . ودنند ت طىننئ هنن و القنندرا  

 .(1)، العقلية لهى ال يع أل اإلنسان يعأف من أمأو أيئا  
محمننند عثمنننان نجننناتى: ) لقننند رننندأ االههمنننام ردراسنننة القننندرا  اإلرداعينننة ودياسنننالا فنننى يقننن ل ألوهننن ر 

ال صف الثانى من القأن العشأنن، واتضح أنالا م ج ألم ع د جميع  ال ا  ردرجا  مهىاوتة، فالى 
م ج ألم ع د معمم ال ا  ردرجة مه سنطة أو دأنبنة منن المه سنطة، وع ند دلنة ردرجنة م  ىضنة أو 

د دلننة أخننأع ردرجننة عاليننة أو عاليننة جنندا  . والىئننة اىخيننأم ن أ ننحاب القنندرا  م  ىضننة جنندا ، وع نن
اإلرداعينة العالينة جنندا  ن هننم الن ين لالنم الىضنن  فنى اكهشنناف القن انين وال مأننا  الجدينندم فنى العلنن م 
والأناضيا ، وال   ل  لى اله ميما  الىأندم والجديدم ل ل ان وال ط ا، وللكلما  والمعنانى فنى 

 .   (2)واىألب .... ( الشعأ 
ورالهننالى فننَّن ونن   نسننان لديننه القنندرم علننى اإلرننداع وتقننديم الجدينند فننى أع مينندان مننن مينناألين الحيننام 

  عملننه بطأنقننة جدينند مبهكننأم فال نناى مننن ال ننا  مننن يقنن م بننَألا ،الم هلىننة ونن  لسننة طادهننه وددرتننه
، فقنند يكن ن هنن ا اإلنسننان عننن طبيعنة هنن ا العمن  بغننض ال منأ ي جنند فيالنا تقلينند ل،خنأنن، ال مهق نة

 أوطبيبا ،... ر  دد تك ن ررة ري .  عامق ،  ألارنا ، أو زارعا ، أو  انعا ، أوأو معلما ، أو بالثا ، 
وه اى من ال نا  منن لبناهم اللنه ن تعنالى ن ر صنية أعلنى منن الملكنا  والقندرا  العقلينة ال تمك نه 

اإلضننافة  لننى العمنن  واالرهكننار فيننه، مننن  نجنناز عمنن  مننا بطأنقننة جدينندم ولسننة وإنمننا تمك ننه مننن 
 وهؤال  هم ال ين ُي سة  ليالم اإلرداع ةالبا  .       

 ،لننه االسننهعداأل الننداخلى ةيننأ أن هنن ا اإلرننداع ال يهحقننق ع نند اإلنسننان وال يننؤتى ثمننارو  ال  ذا تنن فأ
، م النننا منننا يهعلنننق بشننن   اإلنسنننان المبننندع فنننى  ننن رم عننندأل منننن الع امننن  ، وذلننن والم ننناخ المقئنننم

اسهعداألاته وما يمهلكه منن دندرا ، وم النا منا يهعلنق بنالمحيط ال نارجى لدنسنان ومنا يمندو بنه منن و 
باإلضافة  لى منا يحنيط بنه منن ظنأوف ريئينة مقئمنة، وال يمكنن  عل م ومعارف وتجارب وخبأا ،

ع امنن  اإلرننداع  لننى ننن عين : االسننهغ ا  بَلنند المصنندرنن عننن اَلخننأ، ورالهننالى فَّنننه يمكننن تقسننيم 
أ صية وهى الع ام  الىطأنة، وأخأع خارجينة وهنى المكهسنبة منن المحنيط ال نارجى أو  أو يةذات

المسننناعدم لدنسنننان ليبننندع، ون ننندرج تحننن  وننن  نننن ع منننن ال ننن عين عننندأل منننن الع امننن  الىأعينننة، تلننن  

                                                 

أهداف التربية اإلسالمية فى تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، ماجد عرسان الكيالنى صـ  (1)

 م.1993هـ 1313إلسالمى ط الثانية ، المعهد العالمى للفكر ا33،33
 م.1933علم النفس فى حياتنا اليومية صـ، دار القلم الكويت  (2)
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الع امن   ذا تجمعنن  فننى اإلنسننان أرنندع ن ره فيننق اللننه ن وأنننهج، وإن وانن  تهىنناو  تلنن  الع امنن  فننى 
 ثيأها فى تحقيق عملية اإلرداع، ونهضح ه ا مما يلى.نسبة تَ

  : العوامل الذاتي  واًل :أ
 . ـ االستعداد الفطرى " الموهب  " 1

ه اى من يأع أن اإلنسان ي لد مبدعا ، وأن اإلرداع  ىة أو ملكنة ةأنزننة فنى اإلنسنان ورثالنا عنن 
َّن اإلرننداع يكنن ن مأونن زا  فننى فطننأم اَلبننا  عننن طأنننق مننا يعننأف رننن ، الجي ننا  ال راثيننة ،، ورالهننالى فنن

اإلنسنننان وطبيعهنننه، وانطقدنننا  منننن تلننن  الىطنننأم فَّننننه يمنننار  نشننناطاته وسنننل وياته اإلرداعينننة الهننننى 
 . (1)تىأضالا عليه طبيعهه 

 ال أن ه ننناى ملكنننة اإلرنننداع ع ننند اإلنسنننان  قومنننع أهمينننة االسنننهعداأل الىطنننأع لدرنننداع وألورو فنننى خلننن
والم هبة ن دد سبق  ،(2)راثة فى ت مية القدرا  اإلرداعية ليس وبيأا  ألراسا  بحثية أثبه  أن ألور ال  

تعأنىالا ن وهى ما يزوأل اللنه بنه منن أنا  منن عبناألو منن اسنهعداألا  فطأننة ودندرا  عقلينة وملكنا  
ْكَمنَة َمنْن َيَشناُ   نىسية ت لد مع اإلنسان وت م  ر م و وال ألخ  لدنسنان فيالنا دنال تعنالى : ُينْؤت ي اْلح 

ْكَمَة َفَقْد ُأوت َي َخْيأا  َوث يأا  َوَما َي َّكَُّأ   الَّ ُأوُل  اْىَْلَباب  َومَ  ْن ُيْؤَ  اْلح 
 (3). 

فى ذاتالا ال يمكن بمىأألها أن تحقق اإلرداع،  ذ  نالا تهطلة اكهشاف ورعاينة  ةيأ أن ه و الم هبة
والكسة ما يمد بنه  أل يغأ فالم هبة مث  الع   وه ا يهمث  فى وثيأ من الع ام  اىخأع، ،وتدرنة

 .  (3)الغأ  من ما  وة ا  لي م  ونزهأ ونثمأ
 من ه ا وان اههمام اإلسقم بالم اهة والبح  ع الا وت ميهالا، وسيهضح ه ا فى المبح  الهالى.

 ـ  الـذكـاء   2
  ل لقه وه آية منن آياتنه الدالنة علنى  رداعنه وإنعامنه ، وال يسهشنعأ تلن   ن العق  هبة من الله 

الهى تجع  اللسان ي طق بحمد المن عم، ومنن لكمنة  (3)ال عمة  ال من أبصأ فاددع العق  وأل الالم
الله تعالى وس هه فى خلقه أن جعن  ال نا  مهىناوتين فنى العقن  فمن الم الىنائق أنديد الن وا ، ومن الم 

                                                 

 مرجع سابق. 39( ينظر : العبقرية واإلبداع والقيادة دراسات فى القياس التاريخى، دين كيث سايمنتن صـ 1)

م والتررى أثبترررت أن دور 1933م، ودراسررة ريتشررموند 1933مررن تلررك الدراسررات : دراسررة دافنبرررورت سررنة  (2)

م على األخروة 1932المعطيات الوراثية محدود فى تنمية اإلبداعى، وكذلك دراسة بازولو وثورسين ومدياس سنة 

الترررروائم، والتررررى أثبتررررت أن دور العوامررررل الوراثيررررة فررررى الررررذكاء أكثررررر مررررن دورهررررا فررررى القرررردرات اإلبداعيررررة، 

Torrance,E.P. Psychology of gifted children and youth . in Cruichshank, W.M. 

-ed., New York Hall, 1980, Pp.469 thPsychology of exceptional child and youth. 4

496.. 

 .239سورة البقرة آية:  (3)
 مرجع سابق. 33، 33ينظر للتفصيل : مصادر اإلبداع بين األصالة والتزوير د عبد العظيم المطعنى صـ  (3)
أحوال فاقدى العقل بدرجاتهم المختلفة ينظر للباحث : ذوو االحتياجات الخاصة وموقف للوقوف على  (3)

وما بعدها رسالة دكتوراه بقسم الثقافة اإلسالمية، كلية الدعوة اإلسالمية جامعة األزهر 93اإلسالم منهم، صـ 

 م.2003
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تلنن   المه سننط، ومنن الم مننن هنن  ألون المه سننط فننى ذوائننه، ودنند اتىننق البننالث ن دننديما  ولننديثا  علننى
الحقيقة ووضع العلما  مقاييس لدرجة ال وا  ع د اىفنأاأل تنم الهعنارف عليالنا منن تلن  المقناييس منا 

 . (1)" بينيه سيمون ووكسلر بلفيو وتيرمان "يعأف رنمقيا  
والعقنن  والنن وا  يلعبننان ألورا  مالمننا  فننى عمليننة اإلرننداع،  ذ ال ي همننأ اإلرننداع مننن ضننعيف العقنن  أو 

منا هنى ألرجنة الن وا  الهنى  :والسؤال ال ع يهباألر  لى ال هن القيام بَمأ نىسه. و فَّنه ال يحسنفادد
 ي بغى ت فأها فى العق  ليهمكن  البه من اإلرداع ؟  

الن وا  ال نارع أو المأتىنع لنيس أنأطا  أن  أثبهن  نهنائج اىبحناف الهنى ُأجأنن  فنى هن ا الميندان لقد
 ته فأ لدع مه سطى ال وا  من ال ا  . ذ  ن ملكة اإلرداع من الممكن أن  فى اإلرداع،

تشننأ ةالبيننة اىبحنناف  لننى عقدننا  عاليننة علننى مسننه ع أألا  اىفننأاأل علننى اخهبننارا  النن وا  لننم ، ف
واخهبارا  اإلرداع،  ذ تك ن العقدة ري الما طأألية فى مسه نا  ال وا  العناألع ومنا ألوننه، وت هىنى 

ألرجة، وه ا يؤود أنه ليس بالضأورم 121ا بعد الىأوع ري الما ع دما تأتىع مسه نا  ال وا   لى م
أن يكن ن ون  ذونى مبندعا ، ولكنن بالضنأورم لكن  مبندع أن يهمينز بالحند اىألننى منن الن وا  ، ذونا  

 .(2)مه سط أو عاألع ،
واإلرننداع سنن ا  وننان دنندرا  عقليننة أو سننمة أ صننية، م جنن أل ع نند  ،: يقنن ل ألب ومننال  رننأاهيم مأسننى

وال يقهصنأ وجن ألو علنى المهىن دين عقلينا ، ومنا ونان ينأع السنابق ن،  جميع ال ا  ردرجا  مهىاوتة،
ر  يمالأ فى أعمال وثيأم يق م رالا أأ ال عاألي ن فى ال وا  ....، وه ا ما جع  ، ت رانس ، و 
، جيلى رأل ، ي صحان بالبح  عن المبندعين فنى جمينع المسنه نا  العقلينة والدراسنية واالجهماعينة، 

 . (3)جميع اىنشطة المىيدم للىأأل والمجهمع،ورالبح  عن اإلرداع فى 

عالية م ه،  ذ دد يك ن الىنأأل علنى ألرجنة  خاردا  أو ألرجة   ونىالم من ه ا أن اإلرداع ال يهطلة ذوا   
عاليننة مننن النن وا  وليسنن  لديننه المقنندرم علننى اإلرننداع واإلجنناألم فننى أع مينندان مننن مينناألين الحيننام، 

سنط الن وا  ومنع ذلن  لدينه المقندرم علنى اإلرنداع وتقنديم وعلى العكس منن ذلن  فقند يكن ن الىنأأل مه  
 الجديد فى مجال ما من المجاال  الحياتية .  

 ـ القدرة علل التفكير والتأمل : 3

                                                 

جتمرراع، وهررى عبررارة عررن عرردة (هررى مقرراييس الررذكاء المتعررارف عليهررا بررين العرراملين فررى مجررال علررم الررنفس واال1)

برر، والمتعرارف عليره أن حصرول الفررد اختبارات يقوم بها متخصص ومن خاللها يتعررف علرى نسربة ذكراء المخت  

حبراء، ومرن 90 -30على الحدود بين الغبراء والتخلرف، ومرن  30 -30درجة تخلف عقلى، ومن  30على أقل من 

فررأعلى عبقرررى، ينظررر:  130ذكررى جررداً، ومررن  130-120ذكررى، ومررن 120-110متوسررط الررذكاء،  90-110

دار النهضة  –  133، 133، 20، د يوسف الشيخ صـ دا عبد السالم عبد الغفار –سيكولوجية الطفل حير العادى 

 م.1933 –العربية 

مرجررع سررابق، ومحاضرررات فررى  33،39، 13ألكسررندرو روشرركا  صررـ   ( ينظررر : اإلبررداع العررام والخرراص،2)

 .112يئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية جامعة الزقازيق، صـ المتفوقين، أعضاء ه

 .20( رعاية النابغين صـ 3)
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لك نه يعطلنه عنن وظيىهنه اىساسنية وهنى الهىكنأ، ودند عناب القنأآن الكنأنم دد ي هة اإلنسان العقن  
ىمنن ر ؛ للهميننز رننين الحننق والباطنن ، والالنندع علننى النن ين عطلنن ا عقنن لالم عننن الهىكيننأ فننى لقننائق ا

؛ ذلننن  ىن العقننن  الننن ع ال يىكنننأ   (1)ال َيْعق ُلننن َن  والضنننقل، وال نننافع والضنننار .... فبنننين أنالنننم 
كاَللننة الهننى ال تعمنن ، فننق يأجننى م ننه نىننع وال خيننأ، ولننن يننَتى بجدينند، ولك ننه سننيم  م قنناألا  لمننن 

فننى مينناألين الحيننام الم هلىننة، فالنن  يقننف علننى اَللننة  سننبق و، معهمنندا  علننى ونن  مننا جننا ا بننه ودنندم و
يديأها ال يدرع من أمأها أيئا فى ويىة عملالنا و ن عالا واخهأاعالنا، وسنبة عطلالنا ورالهنالى ويىينة 
   ننقلالا، ومثلننه والنن ع يَكنن  رةيننف ال بننز، وال ينندرع ويننف و نن   ليننه رالنن و الصنن رم الهننى هنن 

اَللنة ىمك نه أن يطن ر فيالنا، أو علنى أدن  تقنديأ  عليالا، وررما ل  فكأ ه ا العامن  فنى لقيقنة تلن 
 أن يصلحالا ع دما تهعط  .

لنن ا وننان للهىكيننأ والهَمنن  وإعمننال العقنن  ألور مالننم فننى عمليننة اإلرننداع واإلنهنناج واالرهكننار، رنن   نننه 
أسا  اإلرداعا  واالخهأاعا  فى و  العص ر واىزمان، فما منن مبندع فنى مجنال منن المجناال  

 .(2)ليه   ال بعد ط ل فكأ وتَم  و    لى ما و    

: عبارم عن سلسلة من ال شاطا  العقلية الهي يقن م رالنا الندمام والهىكيأ ن وما يأع علما  ال ىس ن 
 يهم اسهقباله عن طأنق والدم أو أكثأ من الح ا  ال مسة . ،ع دما يهعأض لمثيأ

 ، تقنناررى أو محنندأل ، وهنن  ن تىكيننأ بسننيط أو ومننا يسننميه الننبعض 1ون قسننم الهىكيننأ  لننى ننن عين : 
المشنني أو  وهنن  يشننبه القنندرم علننى ،الهىكيننأ الينن مي المعهنناأل النن ي يكهسننبه اإلنسننان بصنن رم طبيعيننة

 الكقم ... .
ومأانننا  مسننهمأا  لهننى  ،النن ي يهطلننة تعليمننا  م ممننا  هاألفننا   ن الهىكيننأ الحنناذع أو ،الهباعنندع ، وهنن  2

ا يننأع البننالث ن ن لننيس مجننأأل دنندرم طبيعيننة تأافننق وهنن ا ال نن ع ن ومنن ،يمكننن أن يبلننغ أدصننى منندع لننه
ولك الا مالارا  ُت مى ع د اإلنسان م   طى لهه ونهندرب عليالنا لهنى  ،ال م  الطبيعي للطى  ولسة
وه ناى منن أ هن  منا يثمنأ اإلرنداع وننأتبط بنه، وه ا ال  ع منن الهىكين ،تصيأ ملكة راس ة فى عقله

عندأل منن اىنن اع وم النا الهىكينأ اإلرنداعى   هباعندع ،  لنىيقسم ه ا ال  ع من الهىكيأ ، الحناذع أو ال
أو اله  نن   ،وُنعأفننه بَنننه : نشنناا عقلنني مأوننة وهنناألف ت جالننه رةبننة د نننة فنني البحنن  عننن للنن ل

  لى نهائج أ يلة لم تكن معأوفة سابقا  .
 ،والمأونننة ،اإلرننداعى بجملننة مننن ال صننائ  أو المالننارا  فننى مقنندمهالا  الطقدننة ونننأتبط الهىكيننأ

 .(3) واإلفاضة وهى تع ى القدرم على  ضافة تىا ي  جديدم ومه  عة لىكأم ما ،اى الةو 

                                                 

 .130البقرة: من اآلية( سورة 1)
مكتشف قانون الجاذبية بنى اكتشافه وأسس نظريته عقب فترة من التأمل والتفكير عاشها فى حديقة ذكر أن ( 2)

أسفل شجرة فسقطت إحدى ثمارها على األرن فسأل نفسه عن الحكمة من من الحدائق، حيث كان يجلس 

 سقوطها على األرن دون صعودها ألعلى ؟ ......، ومن هنا نشأ التفكير فى هذه النظرية المهمة .

 .وما بعدها 32اإلبداع العام والخاص  صـ ينظر: (3)
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من ه ا تهضح أهمية الهىكيأ وأنه عام  مالم من ع ام  اإلرداع، في بغى أن ُت مى تلن  الملكنة فنى 
    اىطىال م   نع مة أظىارهم وأن يهأر ا عليالا أبابا  ووبارا .

 عوامل خارجي  :الثانيًا: 

االسنننهعداأل الىطنننأع أو الم هبنننة أو الننن وا  .... ليسننن  ولننندها هنننى الع امننن  الأئيسنننة فنننى خلنننق   ن
اإلرداع وتك ن ه ع د اإلنسان، ر   نالا بمثابة الب رم الهى تحهاج  لى الأعاية واإلمداأل بالما  والغ ا  

ن الع امن  عندأل من والبيئة الصالحة لل من ؛ لن ا ن فاإلضنافة  لنى ماسنبق منن ع امن  ن الرند منن تن فأ
اىخأع والهى تعم  على ت مية ملكنة اإلرنداع ورعايهالنا فنى اإلنسنان لهنى تنؤتى ثمارهنا، وتلن  هنى 
الع امنن  ال ارجيننة، وأدصنند رالننا الع امنن  الهننى يكهسننبالا اإلنسننان مننن المحننيط ال ننارجى النن ع يعننيش 

 فيه م   م لدو.  
لع ام  بعضالا من روف والنبعض ، لي  يأتبط ال م  العقلى وال جدانى للطى  الصغيأ بكثيأ من ا

اَلخأ تشكله البيئة الهى يعيش فيالنا الطىن  بمنن فنى ذلن  اىسنأم واى نددا ، ثنم االههمنام بنالهعليم 
واكهشاف الم هبة الهى تحهاج  لى رعاية، فأرما ولد اإلنسان م ه را  ولديه اسنهعداأل لدرندع ونهيجنة 

 . (1)، تعأضه لع ام  ريئية داسية دهل  م هبهه ودضى عليالا 

ومن أهم الع ام  البيئية المؤثأم فى القدرا  اإلرداعية لندع اإلنسنان فنى مأالن  لياتنه الم هلىنة منا 
 يلى :
 ـ المناخ األسرى الم ئم: 1

فيالنا يهأرنى الطىن  ونكهسنة معارفنه ومالاراتنه،  اىسأم هي المحضن الثاني لدنسان بعند رلنم أمنه،
فَّننه  في رلم اىم بما يأثه من ال الدين من  ىا  فطأنة، وإذا وان اإلنسان وج ين يهَثأ تك ن يا  

يهنَثأ فني تك ن ننه السنل وي وال ىسني والمالننارع ر الدينه ومأرينه تننَثأا   ن وطىن  ن كن ل  فني ظن  أسننأته
 شك  أ صيهه ونصقلالا. ي

فل سننأم ن ومننا أجمننع المأرنن ن ن ألور عمننيم ورننارز فننى تكنن نن أ صننية اإلنسننان وتشننكي  م اهبننه 
سننل وياته، ونكهسننة عاألاتننه وديمننه، وتهكنن ن أ صننيهه،  ذلنن  ىن الطىنن  تهبلنن ر الاراتننه؛وددراتننه وم

وت مى مالاراته فى المأالن  اىولنى منن لياتنه، أع م ن  الطى لنة المبكنأم، فالطىن  فنى هن و المأللنة 
يك ن ةضا  طأنا  سال  الهشكي  مسه عبا  لك  ما يهلقاو من معل ما  وأفكار، مهَثأا  بك  منا يمأرنه 

 لننى تلنن  الحقيقننة فننى الحنندي  الشننأنف النن ع يأونننه  ظننأوف وألننداف، ودنند أأننار الأسنن ل   مننن
) منا مننن م لن أل  ال ي لند علنى الىطننأم فنَر او يال ألاننه أو ي صنأانه أو يمجسننانه  سنيدنا أرن  هأننأم 

،ونىالننم مننن هنن ا الحنندي  أن  . (2)( تحسنن ن فيالننا مننن جنندعا  كمننا ت ننهج الباليمننة راليمننة جمعننا  هنن 
                                                                                                                                            

. 
 .32ص 330مى الكويت عدد ( الموهو  كيف نصنعه، عصام ضاهر، دراسة بمجلة الوعى اإلسال1)

حرديث رقرم  333صرـ  1با  إذا أسلم الصربى فمرات هرل يصرلى عليره جرـ  -كتا  الجنائز –( صحيح  البخاري 2)

تحقيرق مصرطفي  3م ط   1933 – 1303دار برن كثيرر اليمامرة بيرروت  –محمد بن إسماعيل البخراري  - 1292
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ن يجعقن ه و الىطأم مسهقيمة أو م حأفة عن مسنارها وذلن  لسنة اله جينه الن ع ي جال ننه ال الدي
 به أو الهأرية الهى يأريانه عليالا، ومن ثم وان للهأرية 

   (.1) ، ألورها المالم فى ليام البشأنة
ومننن ه ننا يهضننح ألور اىسننأم وأثأهننا فننى ت ميننة الملكننا  اإلرداعيننة والم اهننة ع نند الطىنن  وتشننجيعه 

 يالا أو وأألها فى مالدها، وه ا ما أكدته الدراسا  ال ىسية واالجهماعية . عل
، لقنند أظالننأ  وثينننأ مننن الدراسننا  الهنننى ودىنن  علنننى تننَثيأ اىسننأم أن اىسنننل ب الهأرنن ع المعهننندل 
ل،بننا  تجنناو أر ننائالم بمننا يحه نننه مننن الهشننجيع علننى االسننهققلية العقليننة، وخلننق المننأوف الم اسننبة 

واالسننننهعداألا  فننننى مجنننناال  ال شنننناا الم هلىننننة يمكننننن أن تسننننالم فننننى تطنننن ر  لهطنننن ر االههمامننننا 
 . (2)الش صية المبدعة ، 

أن أسنالية معاملنة ال الندين  ض البح ف فى ه ا المجال بمصأ، وتبين منن خقلالناودد ُأجأن  بع
من  ل ر ا  الهى يغلة عليالا طابع الأفض واإلكأاو والقالأ وعدم السنما  باالسنهققل فنى الىكنأ والع

 ر ننا  الهننى يغلننة عليالننا ىر ننا ، ومننا أن معاملننة ال النندين لتننأتبط بان ىنناض دنندرا  اإلرننداع  لنندع ا
 (3)طابع الهقب  وعدم اإلكأاو وإتالة الشع ر باالسهققل تأتبط بارتىاع ددرا  اإلرداع لدع اىر ا  

علنننى اإلرنننداع  ورالهنننالى فمنننن الممكنننن أن ي لننند ىسنننأم منننا طىننن  يمهلننن  م هبنننة معي نننة، ولدينننه دننندرم
الم ناخ اىسننأع المقئنم ن مننن  واالرهكنار، ةينأ أن تلن  اىسننأم بسن   تصنأفا  أفأاألهننا ورعندم تن فيأ

تقه  فى طىلالنا م اهبنه وملكاتنه الهنى فطنأو اللنه عليالنا ووهبنه  ياهنا، فهكن ن دند دضن  أن الممكن ن 
 على ال بهة ع د ظال رها.

 ـ المؤس ات التعليمي  : 2
علننى اخننهقف مأاللالننا وت  عالننا هننى العامنن  الثننانى المشننارى ل سننأم فننى  يننة ن المؤسسننا  الهعليم

تكنن نن أ صننية اإلنسننان و ننقلالا، ومننن ثننم ت ميننة مالاراتننه اإلرداعيننة أو  عادهالننا، وهنن ا مننا أكدتننه 
 الدراسا  ال ىسية واالجهماعية.

وبيننأ علننى  يقنن ل أل وهنن ر عبنند الحلننيم محمنن أل السننيد: ، ل بننأا  الهلمينن  الهأر نننة فننى المدرسننة أثننأ
ت ميننة ددراتنننه اإلرداعينننة سننن ا  بطأنقنننة مباأنننأم فيمننا يهصننن  بنننالم األ الهنننى يهعلمالنننا فنننى المدرسنننة، أو 
بطأنقننننة ةيننننأ مباأننننأم فيمننننا يهصنننن  بمننننا يكهسننننبه مننننن اتجاهننننا   يجاريننننة أو سننننلبية نحنننن  الم ادننننف 

                                                                                                                                            

حرديث رقرم  2033صرـ 3جرـ –لرود يولرد علرى الفطررة برا  معنرى كرل مو -كتا  القردر  -صحيح مسلم ديب البغا، 

 مرجع سابق.   – 2333

 292، 424، 423( البيئنننة الهأر ننننة للطىننن  فنننى اإلسنننقم ألب ليلنننى خمنننيس السنننقا، ألب ي سنننف محمننند أنننأاب  نننن1)
 م .2114هن 1323رهصأف ألائأم الثقافة واإلعقم = الشاردة سلسلة رسائ  جامعية ا اىولى 

 . 33خاص صـ ( اإلبداع العام وال2)

، وينظررر للمؤلررف اإلبررداع واألسرررة، دار المعررارف 33، 32( ينظررر اإلبررداع د عبررد الحلرريم محمررود السرريد صررـ 3)

 القاهرة .
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الماضننى الم هلىننة، فقنند تؤونند طأنقننة الننهعلم تشننجيع االرهكننار والهجدينند وتصنن ر الهننأاف العلمننى فننى 
علننى أنننه لب ننة فننى الب ننا  العلمننى النن ع يهزاينند  ننأله أننم خا  مننع اسننهمأار الجالنن أل فننى الحاضننأ 

 .(1)والمسهقب ، وما دد تؤود طأنقة الهعلم دداسة الهلقين والحىا ، 
 واإلرداع  فاىسالية الهأر نة فى المؤسسا  الهعليمية هى الهى تأرى فى الطى  ملكة الهىكيأ

 لملكا  .أو تقه  فيه تل  ا
، فىننى وثيننأ مننن الدراسننا  الهننى تهبعنن  نمنن  القنندرا  اإلرداعيننة ع نند تقمينن  المنندار  مننن الصننف 
اىول االرهنندا   لننى الصننف الثننانى عشننأ ، الثان نننة العامننة ،، تبننين أن هنن و القنندرا  ت منن ا تنندرنجيا  

 من الصف اىول  لى الصف الأابع، ثم ته دف عن ال م  وته اد  بعد ذل  .
أ البالث ن ت دف نم  القدرا  اإلرداعية بعند سنن العاأنأم بعندم مقئمنة أسنالية الهعلنيم فنى ودد فس

م والكهابننة والحسنناب، وعلننى لىننا علننى تعلننيم القننأا  المنندار  له ميننة الهىكيننأ اإلرننداعى؛ ىنالننا تأوننز
على الطاعة والمسنايأم وال ضن ع وال ُيشنجع علنى  المعل ما  ردون تمحي ، وما أن الطى  يجبأ

لهعبيأعن أفكارو وإردا  رأيه وادهأا  الحل ل الم اسبة من وجالة نمأو، فيه لى ع الا لهى يك ن فى ا
سن العاأأم مسايأا  ى حابه ومدرسيه خاضعا  لما ل له من أفكار ونمم، ورالهنالى فَّننه ال يمالنأ 

يعننيش تى دننه فننى القنندرا  اإلرداعيننة بعنند ذلنن ؛ ىنننه يننأع أن فننى ذلنن  خننأوج علننى الم م مننة الهننى 
فيالننا، هنن ا باإلضننافة  لننى معانننام أمثننال هننؤال  اىطىننال ن أ ننحاب القنندرا  اإلرداعيننة العاليننة ن مننن 
القلق واالضطأاب الخهقف تىكيأهم عن تىكيأ مدرسيالم وأدأانالم العاأليين . ورالهالى فقد ت  نل  

لهقمينن  فننى الدراسننا   لننى أن أسننل ب الهعلننيم مسننئ ل ن  لننى لنند وبيأننن عننن الىننأوع الىأأليننة رننين ا
الهىكيأ اإلرداعى، وأن أسالية الهعليم ال اطئة ال تشجع على نم  القدرا  اإلرداعية ع د اىطىال، 

يق اىطىال أ حاب القدرا  اإلرداعية عن الهى ع،   . (2)ر   نالا ُتع 
ر   ن المشنكلة تنزألاأل تعقيندا  ع ند الطالنة الن ع يمهلن  دندرا   رداعينة فنى مجنال منا ع ندما ُتىنأض 

يه ألراسة ال تهىق ومي له،  ذ  ن و   نسان لدينه ملكنا   رداعينة فنى مجنال معنين بحين  أننه لن  عل
ُوضع فى ه ا المجال أردع وأنهج، وعلى العكس من ذل  فَّنه ل  ولف بالدراسة فى مجنال اليهىنق 

لهنى مع مي له وددراته فَّنه لن يَتى فيه بجديد مالمنا وانن  لدينه منن القندرا  والملكنا  اإلرداعينة وا
سنأعان منا ُيقضنى عليالننا وتندفن فنى ألاخلنه، وال أألل علننى ذلن  منن أن وثينأا  مننن الن ين أرندع ا فننى 
مجننناال  م هلىنننة لنننم يك نننن ا منننن المهىننن دين فنننى مأالننن  تعلنننيمالم الم هلىنننة، رننن   ن مننن الم منننن تنننأى 

                                                 

 بتصرف. 33( اإلبداع صـ 1)

وما بعدها، ورعاية النابغين فرى اإلسرالم وعلرم الرنفس،  103( ينظر : العبقرية واإلبداع والقيادة، دين كيث صـ 2)

 .33، 33، اإلبداع العام والخاص، ألكسندر روشكا صـ 110، 109اهيم مرسى صـ د كمال إبر
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، (3)ينن تن ، ون(2)، ومي نندل (1)؛ أأليسنن ن رأامجالننا ومينن لالم ودنندراتالم أمثننال الدراسنة نالائيننا  لعنندم اتىنناع
 . (3).... ةيأهم (.3)وفاراألع 

من ه ا يهضح ألور المؤسسنا  الهعليمينة وأثأهنا فنى خلنق وت مينة اإلرنداع ع ند اإلنسنان أو القضنا  
 عليه ومح و.

 ـ المعتمب العام : 3
 ن للمجهمع ال ع يعيش فيه اإلنسان ألور مالم فى ت مينة اإلرنداع لدينه أو القضنا  علينه، فنالمجهمع 

ر ا و ونحهأم أفكارهم، ونشنجعالم علنى اإلتينان بجديند، ونهنيح لالنم الىنأل واإلمكاننا ، ال ع يكأم أ
ونقدر جال ألهم، ال أ  أن مجهمعا  وال ا ي مى ع د أر ائنه ملكنة اإلرنداع واالرهكنار، يقن ل أفقطن ن 
: من يكن مكأمنا  فنى رلند منا فسنيك ن  نهاجنه لالن ا البلند، ونضنيف :  ذا منا ونان علنى اىطىنال أن 

 .  (3)ض ا على الهعليم وأن يىكأوا  رداعيا  في بغى أن نكأم ما يمكن أن يحققه ه ا الهىكيأ يحأَ 
ونؤونننند علمننننا  النننن ىس واالجهمنننناع تلنننن  الحقيقننننة لينننن  يننننأون أن لهطنننن نأ الم نننناخ اإلرننننداعى فننننى 
المجهمعنننا  داعننندم عميقنننة وواسنننعة م جننن ألم فنننى  نننلة العملينننة االجهماعينننة، ومنننا تقننن م علينننه منننن 

 ة، نننننننننننناعينننننافؤ الىأل لجميع ال ا ، واالرهعاأل عن الهميز رين الطبقا  والىئا  االجهمالعدالة وتك
فالش صية المبدعة فى أع من مجناال  ال شناا ال ت جند خنارج ال شناا االجهمناعى لين  تعنيش  

اعنن  وتبنندع، والىننأأل ال يصنن   لننى ارهكاراتننه وأعمالننه العقليننة  ال بمقنندار مننا يحهنن  مننن مكننان فننى تى
 . (3)الجماعا ، ورالهالى فى  طار المجهمع وك  

وعلى العكس من ذل  فقد أكد  الدراسا  أن س   الهعام  مع المبدعين والمبهكأنن، وعندم تقنديأ 
 (3)المجهمعا  إلنهاجالم وأفكارهم يثبط همالم، ونضعف عزائمالم، ونقه  فيالم رو  اإلرداع واالرهكار

   . 
مجنننأأل  لالنننام أوفكنننأم ت طنننأ ربنننال اإلنسنننان فهكننن ن  رنننداعا، ولكنننن  منننن ه نننا يهضنننح أن اإلرنننداع لنننيس

اإلرننداع ثمننأم ع امنن  وجالنن أل يقنن م رالننا الىننأأل والمجهمننع، فاإلرننداع رنن رم ت جنند فننى نىننس اإلنسننان م نن  

                                                 

( توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائى ، وقد خرج من التعليم فرى المرحلرة األولرى بسربب قرول المردرس 1)

 أنه ال يقوى على الفهم.

 رر.( جورج ميندل مكتشف علم الجينات والذى ترك التعليم بسبب رسوبه المتك2)

(  وقد انقطع عن التعليم فى المرحلة الثانوية خمس سنوات بسبب فشله فى الدراسة، وتخررج مرن الجامعرة دون 3)

 تفوق .

( عالم الفزياء اإلنكليزى وله نظريات وقوانين فى الفزياء تعرف باسمه، وقد ترك التعليم فى الرابعة عشرة من 3)

 عمره ولم يكمل تعليمه.

 .133، محاضرات فى المتفوقين 103اإلبداع والقيادة، ديث كيث صـ ( ينظر: العبقرية و3)

 .33( نقالً عن :  اإلبداع العام والخاص صـ 3)

 .93، 33( ينظر المرجع السابق صـ 3)

 وما بعدها. 139( ينظر : العبقرية واإلبداع والقيادة صـ 3)
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 غأو فيأعاها من ل له ونهعالدون نما ها لهى ينَتى ألورو فنى الع اينة رن ل  الغنأ  الن ع سنأعان 
 لى الىأأل والمجهمع .ما يزهأ ونثمأ ونع أل بال ىع ع

ورعد فهل  هى أهم الع ام  الهى اتىق البالث ن على وج ب ت فأها لهحقيق اإلرنداع، والسنؤال الن ع 
يطأ  نىسه اَلن، ماذا ددم اإلسقم فى ه ا الميدان؟ ه  أدأ اإلسقم اإلرداع وع امله واههم به، أم 

ايننة اإلرننداع دارنن  للهطبيننق؟ رفضنه ولجننأ علننى عقنن ل أ ننحابه؟ وهنن  ه نناى من الج لدسننقم فننى رع
 ل  الهالية بع ن الله وت فيقه.  تل  الهسا ال  يهم اإلجابة عليالا فى المبا

 
 

 .منهج اإلس م  ل تحقيق اإلبداع: المبحث الثانل
 تمهيد :

دبنن  الحنندي  عننن ال طنن ا  واىسننس الهننى وضننعالا اإلسننقم لهحقيننق اإلرننداع علننى مسننه ع اىفننأاأل 
ه  نه  لى أن اإلسقم وان له السبق فى االههمام باإلرداع ورعاية المبدعين، واىمة وان الرد من ال

لننم يمالننأ فننى المجهمعننا  الغأريننة  ال فننى العصننأ الحنندي ، ( 1)لينن   ن االههمننام الىعلننى باإلرننداع 
، ومننا سننبق هنن ا الهننارنك مننن ارهكننارا  ( 2)وتحدينندا  مننع ردايننة ال صننف الثننانى مننن القننأن العشننأنن 

  عبارم عن جالن أل فأألينة دنام رالنا أ نحارالا ألون وجن أل رعاينة م ممنة أو اههمنام منن وإرداعا  وان
مجهمعنناتالم، رنن  وننان ا ن أليانننا  ن يلقنن ن منن الم اىذع والسنن أنة والأمننى بننالج  ن ىنالننم وننان ا يننَت ن 

 ألائما  بَأيا  ةأنبة وجديدم، ر   ن بعض المجهمعا  وان  تعهبأهم أ اذ ون ىأون م الم.
الي نانى القديم ، هيأادلطيس ، ن مهعجبا  من م دف د مه منن ال نابغين ن: ،  نالنم  ذا  يق ل الىيلس ف

نبغ فيالم عبقأع أكأم و ورجلن و وت جن و باىزهنار وضنم  و بنالعط ر، ثنم  نحب و  لنى أدنأب لندوأل 
 .(3) لبقألهم دائلين له وهم ي ألع نه: نَسف  ذ اللاجة ل ا ب  وال مكان ل  ري  ا ،

أأد    ف العن اب ع ندما ونان ينَتى بجديند  عانىهؤال  العلما  المبدعين من  ر  وان ه اى من
فى مجال العل م الهجأنبينة، وذلن  ومنا لندف فنى المجهمعنا  اىورورينة فنى القنأون ال سنطى، منن 
دبننن  محننناكم الهىهنننيش ع ننندما ودىننن  الدولنننة ممثلنننة فنننى الك يسنننة م دىنننا  عننندائيا  منننن العلنننم والعلمنننا  

اخهأع ا، أوجا ا بجديد  ، و،جاليلي  ، وةيأهما ممن اكهشى ا، أوس يكننيق ال و رأ المبهكأنن أمثال؛ ،

                                                 

دول والمجتمعرات، سرواء كانرت تلرك الرعايرة ( أقصد باالهتمرام الفعلرى االهتمرام  والرعايرة المنظمرة مرن قبرل الر1)

ماديررة كتمويررل االختراعررات وصرررف المكافئررات وتبنررى المبرردعين وترروفير اإلمكانررات لهررم، أو معنويررة بتقررديرهم 

 وإنزالهم المنزلة التى تليق بهم، وسن القوانين التى تحفظ حقوقهم ... إلى حير ذلك.

 ومابعدها. 13دها، اإلبداع د عبد الحليم محمود السيد صـ وما بع 13( ينظر : اإلبداع العام والخاص صـ 2)

 م.1993دار حريب للطباعة والنشر  11( تنمية األطفال المعاقين، عبد المجيد عبد الرحيم صـ 3)
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فى مجاال  العل م، لي  وان ا ُيهالمن ن بالالأطقنة وُنعندم ن أو ُيعن ر ن فنى السنج ن لهنى يأجعن ا 
 . (1)أو يحكم عليالم بالحأع لهطاليأ أجساألهم من الشيطان، عن فكأهم

ماذوأتننه اىلمانيننة زنغأننند ه نكننه: ممننا  ى اإلرننداع واالرهكنناروال أألل علننى سننبق المسننلمين ةيننأهم فنن
لدف ع دما أهدع ال ليىة المسلم هنارون الأأنيد سناعة مائينة ن ارهكأهنا العلمنا  المسنلم ن وأرندع ا 
فننى  نن اعهالا ن  لننى ، أننارلمان ، ملنن  فأنسننا والنن ع أخ تننه الدهشننة والحيننأم مننن أمأهننا، فاسننهدعى 

فم الم منن فنأَّ هاررنا ع ندما سنمع ألداتالنا خشنية أن يكن ن رالنا أنيطان، علما و ليىسأوا له لقيقهالا، 
وم الم من فسأ عملالا ر ج أل جنٍ  رداخلالا، وم الم من ودف عاجزا  عن الهىسيأ، وظل ا هك ا لهى 
لضأ  ليالم عالم من علما  العأاع فشأ  لالم لقيقنة عملالنا، ووانن  تلن  هنى  أول سناعة ُعأ َفن  

 . (2)ال ه لم، ودد أ اب اىورريين ودهالا 108را، ووان ذل  عام فى أورو 
يق ل ألد فقسىة الغأب وندعى ، أأنسنهى ،: ) لقند ظلن  أوررنا نحن  ألنف سن ة ت منأ  لنى الى ن ن 

 . (3)اإلسقمية وَنالا أعج رة من اىعاجية ( 
وفننى تلنن  الىهننأم الهننى ُسننجن فيالننا العلمننا  فننى المجهمعننا  اىوروريننة ولجننأ علننى العقنن ل، وأ ننبح 

لننم جأنمننة ال تغهىننأ لصننالبالا واننن  سننالا  المجهمعننا  اإلسننقمية تزخننأ بننالعلم واإلرننداع فننى الع
م هلننف الى نن ن والعلنن م، لينن  واننن  النندع م  لننى الهعلننيم والهىكيننأ والهَمنن  وإعمننال العقنن  ومننن ثننم 

 الن لى السنماوع علنى رسن ل اإلسنقم سنيدنا محمند  اإلرداع، وذل  مع ننزول أول دنبس منن نن ر
نْن َعَلنقٍ َخَلنَق اإل    اْدَأْأ ب اْسم  َرر  نَ  الَّن  ي َخَلنقَ   :تعالى فى د له  اْدنَأْأ َوَرركنَ  اْىَْكنَأمُ   ْنَسناَن م 

ْنَساَن َما َلْم َيْعلْم    .   (3)ال ع َعلََّم ب اْلَقَلم  َعلََّم اإل 
 للنه المقننأو ،م فنى وهناب املنه منن ألعنن م  لنى طلنة العلنم والقننأا لقند وانن  تلن  اَليننة بمنا تح

 لنندع آيننا  اللننه  فننى و نننه الم م رننن هننى نقطننة  والهَمنن  والهىكننأ فننى خلننق اإلنسننان ن وهنن 
فننى اإلنسننان ليىكننأ المسننلم  البدايننة وإأننارم إلطننقع الطادننا  ال قدننة الهننى أوألعالننا اللننه 

أ ونبهكأ ونبدع، ولم يقهصأ اههمام اإلسنقم باإلرنداع علنى الندع م  لنى العلنم والهَمن  والهىكين
ولكن اإلسقم ددم م الجا  فأندا  مهكامق  لهحقيق اإلرنداع فحسة وعلى سبقه فى ه ا الميدان، 

 على مسه ع أفأاألو وعلى مسه ع اىمة وك ، ومن أهم خط ا  ذل  الم الج ما يلى:    
 .والحث علل تنمي  قدراته اإلبداعي  أواًل : احترام اإلس م للعقل 

                                                 

( أما األول فقد أعدم وأما الثانى فقد حبس حتى أظهر تراجعه عن فكرة كروية األرن ودورانهرا، ينظرر قصرة 1)

 .133ص29انت ، جالحضارة ، ول ديور

ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقى،دار  132( ينظر: شمس العر  تسطع على الغر ، زيغريد هونكه،صـ 2)

 م  .1993هـ 1313 3الجيل ودار اآلفاق بيروت، ط

 م.1993هـ 1313، 11دار السالم ط 193صـ  1( تربية األوالد فى اإلسالم، عبد الله ناصح علوان ج3)

 . 2ة: س رم العلق آي (3)



 323 

 محننن ر هننن  والهىكينننأ اإلنسنننان، بنننه يىكنننأ الننن ي الجالننناز الننن ف، العقنن  هننن  أألام اإلرنننداع ومصننندرو
ودد تبين فيما سبق أن من  ،ن العق  واإلرداع عقدة تقزم وتأابطري العقدة فَّن ل ل  ؛اإلرداع

أهم ع ام  اإلرداع امهقى اإلنسان العق  ر سبة ذوا  مه سطة ن علنى أدن  تقديأنن  ذ ال يمكنن لىادند 
 العقلينننة القننندرا  بحسنننة ته ننن ع اإلرنننداع مجننناال  أن ومنننا أنننيئا  نافعنننا ،أن يقننندم العقننن  أن يبننندع أو 

، ورحسة ألرجا  ال وا ، ورالهالى فَّن فى الهنأام العقن  وتقنديأو الهنأام لدرنداع ومصندرو، المهعدألم
 وفى امهالان العق ل والحجأ عليالا دضا  على اإلرداع وتجىيف لم ابعه.

سننامية، فقنند الهىننى و لعقنن  فننى اإلسننقم مكانننة سننامقة والمهَمنن  فننى تعنناليم اإلسننقم يهضننح لننه أن ل
اإلسنننقم بالعقننن  وأعلنننى ديمهنننه، وأمنننأ بحىمنننه، وألعنننا  لنننى ت مينننة ملكاتنننه بالهننندرأ والهىكينننأ والهننن وأ 

 ونهضح ه ا مما يلى : ،وال مأ والهَم 
دلي  ن خطاب القأآن الكأنم للعق  باىسالية الهى تق م علنى اإلد ناع والبأهنان، وإدامنة الحجنة والن 1
اإلكننأاو والجبننأ والحجننأ والهعهننيم، ونمالننأ هنن ا فننى عننأض القننأآن الكننأنم لقضننايا اإليمننان باللننه  ال

ينُدُو َوَمنْن  ومن ذل  د ل الله تعالى:  ال الق واله ليد والبع  وال ش ر .... َأمَّْن َيْبندُأ اْلَ ْلنَق ثُنمَّ ُيع 
ننَما   َواْىَْرض  َأ  َلننٌه َمننعَ  ننَن السَّ د ينَ  َيننْأُزُدُكْم م  اللَّننه  ُدننْ  َهنناُت ا ُرْأَهنناَنُكْم   ْن ُوْ ننُهْم َ نناأل 

(1)،    َضننَأَب اللَّننُه
َنان  َمننَثق  اْلَحْمننُد ل لَّننه  َرننْ  أَ  ْكثَننُأُهْم ال َمننَثق  َرُجننق  ف يننه  ُأننَأَكاُ  ُمَهَشاك ُسنن َن َوَرُجننق  َسننَلما  ل َأُجننٍ  َهننْ  َيْسننَه  

ي َأْرَسَ  الأ  َناَ  َفُهث يُأ َسَحابا  َفُسْقَ اُو   َلنى َرَلنٍد َمي  نٍ  َفََْلَيْيَ نا ب نه  اْىَْرَض َبْعنَد َواللَُّه   (2 ) ،َيْعَلُم نَ  الَّ  
 . (3 ) َمْ ت اَلا َوَ ل َ  ال كُش رُ 

فننالقأان فننى هنن و اَليننا  الكأنمننا  ي اطننة العقنن  باىأللننة والحجننج والبننأاهين الهننى ال يشننك  فيالننا 
 القأآن للعق  بمث  تل  اىسالية الهأام له وتقديأ  عاد ، وفى م اطبة

ن ث ا  القأآن الكأنم فى وثينأ منن آياتنه علنى أ نحاب العقن ل وأولنى اىلبناب والُ اَلنى وم اطبهنه  2
ُول ي اْىَ   (3)، َوَما َي َّكَُّأ   الَّ ُأوُل  اْىَْلَباب   ومن ذل  د له تعالى  ،لالم ْوَأع ى   ْلَباب    نَّ ف ي َذل َ  َل  
 (3)،    َفاتَُّق ا اللََّه َينا ُأول ني اْىَْلَبناب (3) ،ُول ني ال كاَلنى  لنى ةينأ ذلن    (0)  نَّ ف ني َذل نَ  ََليناٍ  ى 

الهننأام وتقننديأ لمننا يمهلكنن ن مننن  ، وفننى اخهصننال أ ننحاب العقنن ل بال نندا  وال طننابمننن اَليننا 
 .ن ةيأها ريان ىهميهالا وديمهالام األاتالم رهل  الصىة ألو ، وما أن فى ملكا  وددرا 

                                                 

 .33( سورة النمل آية : 1)

 .29( سورة الزمر آية: 2)

 .9آية : س رم فاطأ (3)
 .269البقأم: من اَليةس رم  (3)

 .21الزمأ: من اَلية( س رم 2)
 .11الطقع: من اَليةس رم  (3)
 .23( س رم طه اَلية: 0)
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ن ألعن م اإلسننقم اإلنسنان  لننى  عمنال العقنن  والهَمن  وال مننأ والهىكنأ، وونن  هن و اىأننيا  منن أهننم  4
ع امنن  اإلرننداع ن ومننا سننبق ريانننه ن  ذ ل الهننا مننا اكهشننف اإلنسننان أننيئا ، وال عننأف لقيقننة الع ا ننأ 

رننداع، والقننأآن الكننأنم ينندع  اإلنسننان  لننى وخ ا ننالا ومننن ثننم تأويبالننا واسننهثمارها فننى االرهكننار واإل
 عمال العق  فى ال مأ والهَم  والهىكيأ فنى ون  منا ل لنه منن م ل دنا ؛ ىن ذلن  ولنه يقن ألو  لنى 
اإليمان بالله أوال ، ثم  لى الهعأف على لقائق الم ل دا  واسهثمارها، ومن اَليا  الهى تدع ا  لى 

ُول ني اْىَْلَبناب    نَّ ف ي َخْلق  السَّ   ذل  د ل الله   َماَوا   َواْىَْرض  َواْخنه قف  اللَّْين   َوال َّاَلنار  ََليناٍ  ى 
  َنَماَوا   َواْىَْرض  ر ْم َوَنَهَىكَّنُأوَن ف ني َخْلنق  السَّ يَن َيْ ُكُأوَن اللََّه د َياما  َوُدُع ألا  َوَعَلى ُجُ ن ر ال  رََّ نا َمنا الَّ  

ق  ُسْبحَ    (1) اَنَ  َفق َ ا َعَ اَب ال َّار  َخَلْقَ  َهَ ا َباط 
اللنه وعباألتنه ديامنا  ودعن ألا  وعلنى  فىى هاتين اَليهين الكنأنمهين يقهنأن ت جنه القلنة  لنى ذونأ

ج ة بالهىكيأ فى خلق السماوا  واىرض وةيأهما من آيا ، وفى ه ا ألاللة واضحة على 
وهنى تحنأى هن ا الكن ن وتقلنة فى خلق الله وفى الكن ن، وتهبنع يند اللنه المبدعنة  أن الهىكيأ

 .   (2)  ىحاته ه  عباألم فى  ميمه
  نَّ ف نني َذل ننَ   ود لننه ن جنن  أننَنه:   (4)   نَّ ف نني َذل ننَ  ََلَيننة  ل َقننْ ٍم َيَهَىكَّننُأونَ  ود لننه سننبحانه 

نننَماَوا   ُدننن   اْنُمنننُأوا َمننناَذا ف ننني ا ، ود لنننه ن سنننبحانه وتعنننالى:   (3) ََليننناٍ  ل َقنننْ ٍم َيَهَىكَّنننُأونَ  لسَّ
ُ نن نَ  اْنُمننُأوا   َلننى َثَمننأ و    َذا َأْثَمننَأ   (3) ، َواْىَْرض  َوَمننا ُتْغ  نني اَْلينناُ  َوال كننُ ُر َعننْن َدننْ ٍم ال ُيْؤم 

ه    . (3) َوَنْ ع 
فالله ن سبحانه وتعالى ن وه  البديع يأن ا فى آياته  رداعا  فى ال لق ، ونطلة م َّا الهىكأ فى 

 وال مأ فيه ل بدع فيما س أ الله ل ا. خقل تَم  ال لقاإلرداع من 
ن  عطننا  العقنن  مسننالة مننن الحأنننة الم ضننبطة للهىكيننأ واإلرننداع؛  ذ  ن القنندرا  العقليننة وال بننا   3

ت مننن  وتزألهنننأ فنننى أجننن ا  الحأننننة، وتمننن   وتننن كمش فنننى أجننن ا  الكبننن  والحجنننأ الىكنننأع؛ لننن ا فنننَّن 
المقئننم للعقنن  والنن ع يهسننم بالحأنننة ن ولكننن فننى  طننار  اإلسننقم لننأل علننى تاليئننة الم نناخ الىكننأع 

ضنن ابط معي ننة ومننا سيهضننح فننى لي ننه ن، فقنند أفسننح اإلسننقم المجننال أمننام اإلنسننان ليهجنن ل بعقلننه 

                                                 

 .191ن191س رم آل عمأان آية : (1)
 62املة ألراسنننا  ل بعننناأل اإليمانيننننة لله مينننة، األبنبينننن  السنننمال طى  ننننن ي منننأ: اإلسنننقم ودضننننايا اله مينننة الشنننن (2)

 .م 2114هن أرأن  1323 ىأ  96المجلس اىعلى للشئ ن اإلسقمية سلسلة دضايا  سقمية،عدأل
 . 11( س رم ال ح  اَلية: 4)
 . 21( س رم الأوم اَلية: 3)
 .111ي نس:س رم  (3)
 .99:اىنعام: من اَلية( س رم 6)
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وفكأو فى خلنق اللنه وو ننه الىسنيح ومنا رنين سنمائه وأرضنه، ولنيس لم لن ع الحنق فنى أن يعهنأض 
ا الهىكيننأ لننم يصننطدم بننَّراألم ال ننالق ن سننبحانه فكننأ هنن ا اإلنسننان أو أن يشنن ا عليننه طالمننا أن هنن 

 وتعالى ن وس  ه فى و نه.
ن رنن   ن اإلسننقم لننم يكهننف رنندع م اإلنسننان  لننى الهىكيننأ وإعمننال العقنن  ألون دينند أو أننأا ن ومننا  2

يمالأ من آيا  القأآن الكأنم ن، وإنما ُيكافئ اإلنسان على  عمالنه لعقلنه واسنه دامه  يناو فيمنا خلنق 
 َحَكمم َ  ِإَذا » مننا ألام فننى ال يننأ وال ىننع، ومننا جننا  فننى الحنندي  الشننأنف عننن ال بننى لننه وإن أخطننَ 

 . (1) « َأْجر   فَمَله   َأْخطَأَ  ث     فَاْجتَمَهدَ  َحَك َ  َوِإَذا ،َأْجَرانِ  فَمَله   َأَصابَ  ث     فَاْجتَمَهدَ  اْلَحاِك   
درنة علننى الهىكيننأ الحننأ، يقنن ل أل ب ماجنند عأسننان الكيقنننى : ) وأمننا عننن ،الممارسننة للحأنننة والهنن

فيمكن الق ل  ن اى  ل اإلسقمية تطلقالا واملة لين تجعن  للصن اب منن ثمنأا  الهىكينأ أجنأنن 
ري ما تجعن  لل طنَ أجنأا  والندا ، منع مقلمنة أنالنا لنم ت صن  أجنأا  لل طنَ  ال فنى ميندان الهىكينأ 

ه فى العق  والهىكيأ ال ي نال منن واالجهالاأل العقلى . ومع ى ه ا أن من ال ُيأ ع الله أثأ نعمهه علي
اللنننه أجنننأا ، وأن منننن ُي طنننئ فنننى اسنننهعمال هننن و ال عمنننة هننن  أفضننن  منننن المعطننن  لالنننا العننناجز عنننن 

 .   (2)اسهعمالالا، المسهسلم لل،بائية والهقليد ( 
، ف  ف خلق  له عاب القأآن الكأنم على ال ين عطَّل ا عق لالم ولم ُيعمل ها فيماوفى المقار  فقد 

فقنند سننلة القننأآن الكننأنم عنن الم   (3)ال َيْعق ُلنن نَ   الكننأنم أمثننال هننؤال  بننَنالم ، ال يعقلنن ن ،  القننأآن
دنال  ىنالنم عطل هنا ؛ت جند رالنا آفنة أو منأض محسن    ىة العق  على النأةم منن أن عقن لالم ال

ننُأوَن ر اَلننا َولَ  تعننالى: اُلننْم آَذاٌن ال َيْسننَمُع َن ر اَلننا َلاُلننْم ُدُلنن ٌب ال َيْىَقاُلنن َن ر اَلننا َوَلاُلننْم أَْعننُيٌن ال ُيْبص 
فالم يمهلك ن عق  اإلألراى ال ع ه  م اا  ، (3)ُأوَلئ َ  َواْىَْنَعام  َرْ  ُهْم َأَض ك ُأوَلئ َ  ُهُم اْلَغاف ُل نَ 

 .  الأأد ال ع به الهىكيأ والهمييزلك الم افهقأوا  لى عق ،الهكليف
لعق  من الضأورا  ال منس الهنى يجنة لىمالنا ن لىا اإلسقم للعق ، فقد جع  اإلسقم لىا ا 6

لدنسان، ر   ن لىا العق  منن أهنم هن و الضنأورا   ذ ردوننه الفائندم لبنادى الضنأورا ؛ لن ا لنأَّم 
ومننا أننارالالا، دننال  ة العقنن  أو يعطلننه عننن أألا  وظيىهننه ومننا ي بغننى، وننال مأي  نناإلسننقم ونن  مننا ُيغَ 

يَن آَمُ ن ا     تعنالى :  ننْيَطان  َينا َأيكاَلننا الَّن   ننْن َعَمن   الشَّ ننُأ َواْىَْنَصناُب َواْىَْزالُم ر ْجنٌس م  نََّمننا اْلَ ْمنُأ َواْلَمْيس 
، ووجننه الحكمننة فننى الهحننأنم أن ال مننأ ت مننأ العقنن  وتغيبننه، وتىقنندو  (3) َفنناْجَه  ُب ُو َلَعلَُّكننْم ُتْىل ُحنن نَ 

                                                 

 – اليمامة، كثير ابن دار،2333صـ 3ج 3919البخارى حديث رقم  إسماعيل بن محمد، البخاري صحيح(1)

حديث  ،الحجاج بن مسلم، مسلم صحيح  ،البغا ديب مصطفى. د:  تحقيق1933 - 1303، الثالثة الطبعة،بيروت

 . الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق، بيروت – العربي التراث إحياء دار ،1332صـ3ج 1313رقم 

 مرجع سابق. 93( أهداف التربية اإلسالمية فى تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسانية صـ 2)

 .131( سورة البقرة من آية: 3)

 .139( سورة األعراف آية : 3)

 .90( سورة المائدة آية: 3)
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فقنند أثبنن  العلننم الحننندي  أن  القنندرم علننى القيننام ر ظائىننه اىساسننية مننن تىكيننأ وإألراى وةيننأ ذلنن ،
  .(1)ال م ر بك  أن اعالا تؤثأ أول ما تؤثأ على دشأم المك الهى رالا مأاكز الهحكم واإلألراى 

فى خطابنه ى نحابه وألع تنه  مث  ه و اله جيالا  مجأأل مباأل  نمأنة ر  وان ال بى  ولم تكن
أ هننن ا فنننى وثينننأ منننن لالنننم لأنصنننا  علنننى م اطبنننة عقننن لالم، ولنننثالم علنننى الهىكينننأ والهَمننن ، ونمالننن

 َوَسنننلَّمَ  َعَلْينننه   اللَّنننهُ  َ نننلَّى اللَّنننه   َرُسننن لُ  َدنننالَ : َدنننالَ ، ُعَمنننأَ  اْرنننن   َعنننن  وم النننا مننناروع  ألاأليننن  ال بنننى 
ث وِنى ،اْلم ْسِل ِ  َمَثل   َوِإنم َها ،َوَرقم َها َيْسق ط   لَ  َشَجَرة   الش َجرِ  ِمنَ  ِإن   » :َىْ َحاب ه    ِفمى الن اس   َوَقعَ فمَ .  « ِهىَ  َما َفَحدِ 

ثْمَنا قَال وا ث     فَاْسَتْحيَمْيت   ،الن ْخَلة   أَنم َها نَمْفِسى ِفى َوَوَقعَ  الل هِ  َعْبد   قَالَ .  اْلبَمَواِدى َشَجرِ   قَمالَ  الل هِ  َرس ولَ  يَا ِهىَ  َما َحدِ 
 به علننى ت ميننةى ننحالمننا  فحسننة وإنمننا وننان منندررا  لننم يكننن مع  ن الأسنن ل ،  (2) « الن ْخلَممة   ِهممىَ  »

فنننى  دنندراتالم العقلينننة، ونهضننح هننن ا أيضنننا فننى ألاأليثنننه مننن خنننقل اسنننه دام اىسننالية االسنننهىالامية
 .م اطبهه ى حابه رض ان الله ع الم أجمعين

مما سبق يهضح أن اإلسقم أأع و  ما فيه لىا للعقن  وت مينة لقدراتنه وملكاتنه، وجعن  ذلن  لقنا  
رالنن ا يصننبح العقنن   ننالحا  لدرنداع واإلنهنناج وتقننديم الجدينند ال ننافع، ، و واجبنا  لكنن   نسننان فننى ال جن أل

ونهنن فأ رالنن ا لنندع الىننأأل واىمننة روننن اإلرننداع اىول ومصنندرو وأألاتننه وهنن  العقنن ، وتلنن  هننى ال طنن م 
 اىولى واىساسية من خط ا  الم الج اإلسقمى لهحقيق اإلرداع .

 .واالهتمام  هالعلم  دعوة اإلس م لطلبثانيًا : 
أن ُيقندم جديندا ، فاإلنسنان  لعلم عام  من أهم ع ام  اإلرداع  ذ ال يمكن بحال أن يبندع جاهن  أوا

نا  بق اعند هن ا الىنن وأ نن له،  لكنى ُيبندع فنى مجنال منا أو فنى فننٍ  معنين عليننه ن أوال   ن أن يكن ن ُمل مَّ
قديم؟ والمههبع وأن يك ن على علم بجال أل من سبق و،  ذ ويف يَتى بجديد من لم يكن على علم بال

 لهعاليم اإلسقم يهبين له:
ن  أن اإلسقم اههم بنالعلم وألعنا  لنى طلبنه م ن  رداينة ألع تنه، لين  ونان هن  اللب نة اىولنى الهنى  1

دام  عليالا الدع م اإلسقمية، وويف ال والعلم طأننق معأفنة اللنه وعباألتنه، ونهضنح هن ا منن دن ل 
ْنَسناَن َخَلنَق اإل    اْدنَأْأ ب اْسنم  َرر  نَ  الَّن  ي َخَلنقَ  : فنى أول آينا  نزلن  منن الن لى السنماوع  الله 

ْن َعَلقٍ  ْنَساَن َما َلْم َيْعلْم  اْدَأْأ َوَرركَ  اْىَْكَأمُ   م   . (4)ال ع َعلََّم ب اْلَقَلم  َعلََّم اإل 
اسنم ررن  الن ع ادنأأ ب ) فكان ال دا  اىول ال ع ررط اىرض ر لى السما  أمنأا  منن اللنه بنالقأا م 

ادنأأ وررن   وتق ه ا اىمأ اإللالى آيا  معندوألا  تسنم ا بقيمنة العلنم، وتشنيد بنالقلم ،   (3)خلق 

                                                 

 1دار الفكرر العربرى ط 32صرـ  3( ينظر :المعارف الطبية فى ضوء القرآن والسنة، د أحمرد شروقى إبرراهيم ج1)

 م.2002هـ 11323

 .2163 ن  3ج2811،  حيح مسلم لدي  ردم 43 ن  1ج61 حيح الب ارع لدي  ردم ( 2)
 . 2( س رم العلق آية: 4)
 .1( س رم العلق آية: 3)
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ادنأأ ، ولنم ، وفنى ون ن الن لى اىول يبندأ بكلمنة  اىكأم ال ع علم بالقلم علم اإلنسان منا لنم يعلنم 
قأآن أميا ، والبيئنة الهنى نشنَ فيالنا ال ع نزل عليه ال يبدأ بق له ، اعبد ، أو ،    ،، وو ن ال بى 

ريئننة أميننة، ال يعننأف القلننم فيالننا  ال القلينن ، ونن  ذلنن  يؤونند علننى اههمننام هنن ا النندين بننالعلم، ولىنن  
 .(1)اىنمار  لى مكانهه وم زلهه فيه ( 

والعلم المطل ب فى هن و اَلينة لنيس العلنم الشنأعى أو ال منأع فحسنة، وإنمنا ون  علنم ي  ن   لنى 
 تعالى، ومعأفة لقيقة اإلنسان ومالمهه فى ه و الحيام ومن ذل  العل م الهجأنبية، اإليمان بالله

لين  تضنم   اَلينة اإلأنارم  لنى لقيقنة علميننة مأتبطنة بنالعل م الهجأنبينة وهنى لقيقنة خلننق 
فننننى اَليننننة اىولننننى والثانيننننة  فننننى اَليننننا  تكننننأر منسننننان مننننن علننننق،  ذ  ن اىمننننأ بننننالقأا اإل

ننْن َخَلنَق اإل   فننى اَلينة الثانيننة دع مأالن  خلننق اإلنسنان وت سنطهالما اإلأننارم  لنى  لنن ْنَسنناَن م 
، وفى ه ا أللي  على اههمام اإلسقم م   رداية نزول ال لى على نبى اإلسقم سيدنا  َعَلقٍ 

 بالدع م  لى العلم ال افع على اخهقف أن اعه وف  نه. محمد 
لنم وتحنض علينه  ال أنالنا ليسن  هنى ومع أن أول آية نزلن  فنى القنأآن الكنأنم تندع   لنى الع

ْلنننم فنننى القنننأآن الكنننأنم  اَلينننة ال ليننندم الهنننى تحننندث  عنننن العلنننم والعلمنننا ، فقننند ورأل  ولمنننة ع 
باأنننهقاداتالا الم هلىنننة مايزنننند علنننى ثمانمائنننة وخمسنننين منننأم، ُ نننأ   فيالنننا رلىنننا ،العلنننم، نكنننأم 

 . (2)ومعأفة ثمان ن مأم 
أولى العلم، وأث ى عليالم فى أكثأ من م ضع ومن ذل  ن وما تحدف القأآن الكأنم عن العلما  و  2

يَن ال َيْعَلُمنن َن   نََّمننا َيهَننَ كَُّأ ُأوُلنن  اْىَْلَبنناب   د لننه تعننالى:  يَن َيْعَلُمنن َن َوالَّنن    ُدننْ  َهننْ  َيْسننَه  ي الَّنن  
(3)،  َْلننَم أَلر يَن ُأوتُنن ا اْلع  نْ ُكْم َوالَّنن   يَن آَمُ نن ا م  َأَلننْم تَننَأ َأنَّ اللَّننَه  ودننال تعننالى:   (3)َجنا ٍ َيْأَفنع  اللَّننُه الَّنن  

َبنننال  ُجنننَدأٌل ر نننيٌض َوُلْمنننٌأ  نننَن اْلج  نننَما   َمنننا   َفََْخَأْجَ نننا ب نننه  َثَمنننَأاٍ  ُمْ َهل ىنننا  َأْلَ اُناَلنننا َوم  نننَن السَّ َأْننننَزَل م 
َواب   َواْىَ   ُمْ َهل ننٌف َأْلَ اُناَلننا َوَةَأار يننُة ُسنن ألٌ  ننَن ال َّننا   َوالنندَّ ْنَعننام  ُمْ َهل ننٌف َأْلَ اُنننُه َوننَ ل َ    نََّمننا َوم 

و  اْلُعَلَماُ    نَّ اللََّه َعز نٌز َةُى رٌ  َباأل   الكهاب ه ا يهدرأون  ال ين هم والعلما  (3"  )َيْ َشى اللََّه م ْن ع 
 ثناربآ وندرو ننه.   ن عهه بآثنار يعأف ننه.  لقيقينة معأفنة اللنه يعأف ن  ثم ومن.  العجيةن الك ن ن 

 ،لقنننا   ونهق ننننه لقنننا   ي شننن نه ثنننم منننن.   رداعنننه لقيقنننة رأ ننننة عممهنننه لقيقنننة ونسهشنننعأون .  ددرتنننه

                                                 

م 1996هننن = 1310ا اىولننى  11 ننن –ألب طلعنن  محمنند عىيىننى  –( منندخ   لننى الهعلننيم فننى ضنن   اإلسننقم 1)
 ار طباعة .ردون ذوأ أل

ومررا بعردها مرادة علررم، دار  393( ينظرر المعجرم المفهررس أللفرراظ القررآن الكرريم، محمرد فررؤاد عبرد البراقى، صرـ2)

 م.1991هـ 1311 3الحديث القاهرة ط

 .9( سورة الزمر من اآلية:3)

 .11( سورة المجادلة من اآلية : 3)

 .23، 23( سورة فاطر آية :3)
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 الدديقنة بالمعأفنة ولكنن.  الكن ن  روعنة أمنام القلة يجدو ال ي الغامض بالشع ر ال.  لقا   ونعبدونه
 رنندائع مننن نمنن ذج واى ننبام واىلنن ان. .  الكهنناب مننن نمنن ذج الصننىحا  وهنن و. .  المباأننأ والعلننم

 وا نق   علمنا   بنه العلمنا .  الكهناب رال ا العلما   ال يدروالا ال الهي اله سيق وردائع اىخأع  الهك نن
 والهكنننن نن واى ننننبام ل لننن ان المبدعننننة اللنننه ينننند بنننه ونننننأع  ،بنننه ونهحننننأى ،القلنننة يسهشننننعأو علمنننا  . 

 . (1) ،الجمي  الك ن  ذل  في واله سيق
الحدي  عن عدأل من اَليا  الك نية والحقنائق العلمينة فنى  وث ا  الله على العلما  ه ا جا  عقة 

كثيأ من مجاال  العل م الهجأنبية، وفى ه ا  أارم واضحة  لى أن لىا العلما  ه ا لم يقهصأ فى 
 طقده على علما  الشأع أو الدين فحسة، ولكن يه اول العلما  الهجنأنبيين الن ين عأفن ا اللنه منن 

 به وخش و لق خشيهه .خقل آياته فى خلقه فآم  ا 
منن على طلة العلم وأث نى علنى أهلنه واىلاألين  فنى هن ا الميندان أكثنأ   ن وما ل  الأس ل  4

ما ِفيهِ  يَمْلَتِمس   َطرِيق ا َسَلكَ  َوَمنْ ): أن تحصى م الا لدي  رس ل الله   ( اْلَجن مةِ  ِإلَمى َطرِيق ما بِمهِ  لَمه   الل مه   َسمه لَ  ِعْلم 
 فى الحدي  ليشم  و  علم نافع، وليس المقص أل العلم الشأعى فحسة . ودد نكأ لىا علم (2)

 الم  نلة الطأننق أنن اع ليه ناول ونكنأو مع  ننة أو لسنية ، طأنقنا سنل  من ، )دال اإلمام الم اوع :
 . (3)( ووثأ د  ما فيه ون درج وآلهه علم ك  ليشم  نكأو ، علما ....،العل م أن اع تحصي   لى
منام اإلسنقم بننالعلم علنى مجننأأل الندع م  لنى طلبننه والث نا  علنى أهلننه، ولكنن وننان نن ولنم يقهصننأ اهه3

علنى االههمنام بشنئ ن الهعلنيم منع  الهطبيق العملى دنأنن الندع م ال مأننة، لين  لنأل الأسن ل 
مح  اىمية وتعليم الصحابة  رداية تَسيس الدولة اإلسقمية اىولى فى المدي ة الم  رم، فعم  على

 م، وولف عدألا  منن الصنحابة رنهعلم بعنض اللغنا  لىقه فى الدين، وأنشَ ألارا  للقأاكهابة وام والالقأا 
 . (3)اىخأع 

وال ي ىننى علننى ألنند أن تعلننم لغننة اَلخننأنن أمننأ مالننم فننى عمليننة اإلرننداع،  ذ ويننف يمك  ننا الهعننأف 
ا وانن  على ما و نل ا  لينه منن علن م ومعنارف وإرنداعا   ذا لنم ننهمكن منن معأفنة لغنهالم، منن ه ن

 بعيدم المدع فى الح  على ه ا اىمأ.   نمأم الأس ل 
وهك ا وان لأل اإلسقم على العلم والدع م  لى طلبه واالههمام بنه، ورالن ا لقنق اإلسنقم عنامق  

 من أهم ع ام  اإلرداع، وخطى خط م مالمة فى طأنق تحقيقه له .
 
 

                                                 

 م.1990هـ1310 13دار الشروق، ط 2933صـ  3ج ( فى ظالل القرآن، سيد قطب،1)

 .2033صـ  3ج 2399( صحيح مسلم حديث رقم 2)

 هـ.1333 1، المكتبة التجارية مصر ط 133صـ 3( فيض القدير، عبد الرووف المناوى ج3)

هررـ 1323 2مؤسسررة الرسررالة ط 133( ينظررر : النظررام السياسررى فررى اإلسررالم، أد ا أحمررد أحمررد حلررو  صررـ 3)

 م.2003
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 .ات وطاقات ر  خ     م  ل الكون من  ما  االنتفاع و   هم ال نن الكوني الحث علل  ثالثًا :
الكنن ن وأوألع فيننه مننن الطادننا  والمسنن أا  مننا يضننمن ليننام آم ننة مطمئ ننة لكنن   خلننق اللننه  قندل

نننَماَوا   َوَمنننا ف ننني اْىَْرض   دنننال تعنننالى: اسنننهثمأوها وانهىعننن ا رالنننا، البشنننأ  نْ  َأ َلُكنننْم َمنننا ف ننني السَّ َوَسننن َّ
ْ ُه   نَّ ف ي َذل َ  ََلينا ٍ  يعا  م  نْن َفْ د اَلنا َوَرناَرَى ف ياَلنا   (1)  ،: ل َقنْ ٍم َيَهَىكَّنُأونَ  َجم  نَي م  َوَجَعنَ  ف ياَلنا َرَواس 

نائ ل ينَ  َر ف ياَلنا َأْدَ اَتاَلنا ف ني َأْرَرَعنة  َأيَّناٍم َسنَ ا   ل لسَّ ك نه وفنق نن اميس أُ ي   َسن، ومنا أننه ن سنبحانه ن يُ  (2)َوَددَّ
يق  ُسنن َّ  ودنن انين ال تهغيننأ وال تهبنندل  ننَد ل ُسنن َّة  اللَّننه  َتْبنند  ننْن َدْبننُ  َوَلننْن َتج  يَن َخَلننْ ا م    (3)َة اللَّننه  ف نني الَّنن  

اسننهطاع أن  وأمعنن فيالننا ال منأ؛، د اني الننا، ومجارنالنا وتَملالنا، وعننأف رأهنن و السن ن ذا تد والمسنلم
يعقن   اسنهطاع أن، و ملك تنه لك ننه وخلقنه العمنيم ي فأضنالا اللنه فنىالهن السن ن هن و يب ني ذاتنه وفنق

ومن ثم يصنبح دناألرا  علنى اإلرنداع واالرهكنار، منن ه نا  ال ادع ال ي يعيشه، والمسهقب  ال ي ي همأو،
 كان ت جيه اإلسقم  لى ما يلى:

ا لىالمالننا وال دنن ف ع ننده النناالهأامن لنن  اإلسننقم المسننلم علننى الهعننأف علننى سنن ن اللننه الك نيننة و  1
فننننى ونننن ن اللننننه مننننا يسننننيأ فننننق ي جنننند  وعنننندم مصنننناألمهالا، أواالعهمنننناأل علننننى المصنننناألفة أو ال أافننننة،

، وال ت جنننند دنننن ع خاردننننة تسننننيطأ علننننى ونننن ن اللننننه  (3)  نَّننننا ُونننن َّ َأننننْيٍ  َخَلْقَ نننناُو ب َقننننَدرٍ  بالمصنننناألفة 
ال أافنة فنالك ن ن فال ا ن ع منن  (3)وتهصأف فيه ن وما وان يزعم البعض ونشيع فى بعض اىوساا

أن يندور فنى تىكينأو وفنق تلن  السن ن  ن ليبدعن يسيأ وفق ن اميس وس ن معي ة، فعلى اإلنسان  كله
الهىكينننأ الننن ع يقننن م علنننى ال أافنننة أو ال نننأع وأن يبهعننند عنننن فيهعنننأف عليالنننا وندرسنننالا، ، والقننن انين

معنن فيالنا ال منأ، منن وأ أسنبابا  ومقندما  . ومنن تَمن  اىسنباب من البنديالي أن لل هنائجللعاألا ، ف
 . ال لق؛ اسهطاع أن يهلمس ال هائج من ورائالا في الك نية الس ن خقل

االنهبناو  لينه  الهىكيأ الس  ى ال ع يشدأل عليه القنأآن ونكنأر لىن :، ماجد عأسان الكيقنىبيق ل أل 
هنن  الهىكيننأ النن ع يعهبننأ أن الكنن ن واالجهمنناع البشننأع تسننيأو سنن ن ن أع دنن انين ن  لاليننة معي ننة وأن 
الهعايش مع ع ا أ الك ن وال جا  فى مجنأع االجهمناع البشنأع  نمنا يعهم ندان علنى م افقنة هن و 

 الس ن والق انين فى مياألين الحيام الم هلىة .  
فننى الكشننف عننن هنن و السنن ن والقنن انين وفننى لسننن اسننه دامالا واله افننق  ورمقنندار مننا ينن جح اإلنسننان

 معالا بمقدار ما يسهطيع تس يأ الك ن واالجهماع البشأع لهحقيق بقا  ال  ع البشأع ورديه .

                                                 

 .13( سورة الجاثية آية :1)

 .10( سورة فصلت آية :2)

 .32( سورة األحزا  آية: 3)

 .139( سورة القمر آية: 3)

( من المؤسف أن تلك األفكار منتشرة فى كثير من األعمال الفنية التى يتربرى عليهرا أبناونرا والترى يصردرها لنرا 3)

فكيرر واالجتهراد واألخرذ باألسربا ، حيرث يررون أن هنراك الغر ، ومثل تلك األفكار تقتل فى نفوس أبنائنرا ملكرة الت

قوى خارقة هى التى تسيطر على الكون وتسيره، فكل واحد منهم يظل يحلرم أن يمتلرك مثرل هرذه القروة وأن يصربح 

 "سوبرمان" أو الرجل الخارق.

http://sh22y.com/vb/t42702.html
http://sh22y.com/vb/t42702.html
http://sh22y.com/vb/t42702.html
http://sh22y.com/vb/t42702.html
http://sh22y.com/vb/t42702.html
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واإلسننقم ينندع   لننى ضننأورم الهحننأر مننن الهىكيننأ ال أافننى والنن ع يعهمنند علننى وجنن أل دنن ع م ه مننة 
ل ننن اردى الننن ع يعىنننى اإلنسنننان منننن منننن مسنننؤلياته فنننى الهغيينننأ وأروا  م هأعنننة، ووننن ل  الهىكينننأ ا

والعمنن  ون همننأ لنندوف ن ال نن ارع والمعجننزا  اإللاليننة ن فننى تحقيننق لاجاتننه ولنن  مشننكقته . فالنن و 
ال ننن ارع ن وإن لننندث  فنننى عالننن أل سنننابقة وفنننى م ادنننف محننندوألم ن  ال أنالنننا ظننن اهأ تارن ينننة مضننن  

ة  لننى طن ر الأأند الن ع لنندأل  رداياتنه ومقمحنه خننهم وخهمن  ب نهم ال بن م والأسننالة وانهقنال البشنأن
وال ع دام جالاألو ن أساسا  ن على الجالن أل البشنأنة العاألينة وإلكنام تعبئنة المقندرا   الأسالة بمحمد 

اْسه ْكَبارا  ف ني اْىَْرض  َوَمْكنَأ   البشأنة المَل فة ومأاعام الس ن والق انين اإللالية فى جميع الشئ ن :
ي  ئ  وَ  نَد ل ُسن َّ   اللَّنالسَّ ل يَن َفَلْن َتج  ََْهل ه  َفاَلْ  َيْ ُمُأوَن   الَّ ُس ََّ  اْىَوَّ ي  ُئ   الَّ ب  يُق اْلَمْكُأ السَّ يق  ال َيح  ه  َتْبند 

نق   َد ل ُس َّ   اللَّه  َتْح    .  (1) ،(2) َوَلْن َتج 
ا عليالننا ونهَمل هننا ونسننهثمأوها فننى و نننه ليهعأفنن   فمننا علننى العلمننا   ال أن يعيشنن ا مننع سنن ن اللننه 

 فى  رداع و  ما ه  نافع ومثمأ.
ن لىنن  اىنمننار  لننى مننا فننى الكنن ن مننن مسنن أا  وطادننا  السننهثمارها، فالمطننالع َليننا  القننأآن  2

الكأنم والمهدرأ لمعانيالا يهضح له أن ه ا الكهاب ن وهن  المصندر اىول لهعناليم الندين اإلسنقمى ن 
حقائق واإلأارا  العلمية المهعلقة بشهى العل م والى  ن، م الا منا يهعلنق دد اأهم  على وثيأ من ال

بالزراعة، وم الا ما يهعلنق بالصن اعة، وم النا منا يهعلنق بالىلن ، وم النا منا يهعلنق بالطنة، وم النا منا 
يهعلق بالعل م اإلنسانية ....، والغأض من ذل  لى  أنمار المسلمين  لى مافى الك ن من طادا  

كنننن اسننهثمارها واالنهىننناع رالننا؛ ليكننن ن للمسنننلمين السننبق واإلرنننداع فننى وننن  المجننناال ، وإمكانيننا  يم
 وتكن لالم الأناألم فى و  المياألين، في طلق ن من القأآن لعمارم الدنيا والسياألم عليالا.

ا اليهسنع المقنام لل دن ف عليالنا فنى والقأآن الكأنم به الكثيأ والكثيأ من ال ماذج الدالة على ذل  بم
، ةيأ أنى أكهىنى ه نا رن وأ نمن ذج منن تلن  ال مناذج، وهن  لندي  القنأآن المهعلنق البح  مث  ه ا

 بمجال الص اعة وال ع يك ن االرهكار واإلرداع فيه أكثأ من المجاال .
الحاضنأ وأيضنا  فيمنا سنبق منن  فَّن من الحقائق المهعارف عليالا فى مجنال الصن اعة فنى العصنأ

إلضننافة  لننى ألخ لننه فننى وثيننأ مننن المجنناال  اىخننأع، عصنن ر أن الحدينند ه أسننا  الصنن اعا  با
القننأآن الكننأنم يلىنن  نمننأو سنن رم تسننمى رننن ، الحدينند ، وفننى ألاخنن  تلنن  السنن رم رننيَّن  والمهصننىح لسنن ر

َلَقننْد   :الحننق ن سننبحانه وتعننالى ن خصننائ  هنن ا الع صننأ وطبيعهننه، والحكمننة مننن ذوننأو فيقنن ل 
ٌَْ  َأْرَسننْلَ ا ُرُسننَلَ ا ب اْلَبي  َ ننا   وَ  يننَد ف يننه  َبنن يننَزاَن ل َيُقنن َم ال َّنناُ  ب اْلق ْسننط  َوَأْنَزْلَ ننا اْلَحد  َأْنَزْلَ ننا َمَعاُلننُم اْلك هَنناَب َواْلم 

يٌد َوَمَ اف ُع ل ل َّا   َول َيْعَلَم اللَُّه َمْن َيْ ُصُأُو َوُرُسَلُه ب اْلَغْية    نَّ اللََّه َد  يٌّ َعز نزٌ    (3) َأد 

                                                 

 .33( سورة فاطر آية : 1)

 . بتصرف 33،33ية األخوة اإلنسانية صـ أهداف التربية اإلسالمية فى تربية الفرد وإخراج األمة وتنم(2)

 .23( سورة الحديد آية : 3)
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فى الحديد وريَّن أننه يندخ  فنى ون   الأازع فى ريان الم افع الهى أوألعالا الله  أفاض اإلمام ودد
 .(1)أ  ل مصالح العالم وفأوعالا 

 ن فى تلن  اإلأنارم القأآنينة ت جينه ررنانى للمسنلمين ليَخن وا بَسنباب الهقندم الحضنارع واإلرنداع فنى 
لحقنائق جنديأم بنَن تكن ن رائندم مجاال  الحيام الم هلىة .  ن أمة يح ع وهارالنا المقند  مثن  هن و ا

 اىمم فى اإلرداع واالرهكار فى و  مياألين الحيام .
  .الحث علل إتقان العمل وإجادتهرا عًا:  

ولننم يقهصننأ ألور اإلسننقم فننى االههمننام باإلرننداع والحنن  عليننه علننى النندع م  لننى العلننم والعمنن  علننى 
لنم وهنى الندع م  لنى العمن ، ولنيس نشأو فحسة، ولكنن وانن  ه ناى ألعن م أخنأع م ازننة للندع م للع

مجننأأل العمنن  ولكننن مننع اإلتقننان واإللسننان فيننه؛ ذلنن  ىن العلننم رننق عمنن  وغننأ  رننق ثمننأ، والعلننم 
بمىأألو ال يثمأ  رداعا فى وثيأ من المجاال  ور ا نة المجناال  العملينة، فعنالم الال دسنة ن منثق  ن 

م  لنى أرض ال ادنع فنى  ن رم م شنَم ال يهحقق  رداعنه لهنى ُي نأج منا و ن   لينه منن لقنائق جديند
م هأع من الم هأعا  ال افعة . وما أن تحصني  العلنم فنى لند ذاتنه  آلة   اعية، أو ه دسية، أو

 يهطلة العم  الجاأل واالجهالاأل فى المجاال  ال مأنة والهطبيقية.
 من ه ا وان  ألع م اإلسقم  لى العم  بمع او الشام  وإتقانه، ونهضح ه ا مما يلى:

ونندب  أن العم  ال ع ل  عليه اإلسقم ال يقهصنأعلى الشنعائأالهعبدية الهنى أمنأ رالنا اللنه  ن 1
، ولكنننن مع نننى العمننن  الصنننالح فنننى اإلسنننقم أعنننم منننن ذلننن  ليننن  يشنننم  العبننناألا   ليالنننا رسننن له 

والمعامق ، والعم  العقلى واليدوع، والعلم بَن اعه ال مأع والهطبيقنى وم هلنف اىعمنال الملهزمنة 
 ع الله، وما أن العم  للدنيا والسعى فيالا ال ي ىص  عن العم  ل،خأم وطلبالا.بشأ 

يق ل أب محمد دطة: ،والعم  فى الدنيا والسعى فى طلة الأزع لنيس طأنقنا  مسنهقق  عنن العبناألم؛ 
فليس ه اى طأنق ل،خأم اسمه العباألم، وطأنق للدنيا اسمه العم ،  نما ه  طأننق والند أولنه فنى 

خنننأو فنننى اَلخنننأم، وهننن  طأننننق ال يىهنننأع فينننه العمننن  عنننن العبننناألم، وال العبننناألم عنننن العمننن ، الننندنيا وآ
 .( 2)اإلسقم ،  كقهما أئ والد فى نمأ

اإلسنقم بالسننعى  لنى رينن   اللنه ىألا  الىننأائض لنض علننى المشنى واالنهشننار فنى ررنن ع  فكمنا أمننأ
ي َجَعنَ  َلُكنُم اْىَْرَض  اىرض للعم  وطلة الأزع واالرهغا  من فض  الله دنال تعنالى:  ُهنَ  الَّن  

ْزد ه  َوإ َلْيه  ال كُش رُ  نُأوا   (3) ، َذُل ال  َفاْمُش ا ف ي َمَ اك ب اَلا َوُوُل ا م ْن ر  نقُم َفاْنَهش  نَي   الصَّ َفنَّ َذا ُدض 

                                                 

هرـ 1393دار الفكرر بيرروت  102،  101صرـ  3( ينظر: التفسير الكبير، لإلمام محمرد الررازى فخرر الردين، ج1)

 م.1933

 هـ.1302ا 3دار الشروق بيروت ط 13صـ  ( قبسات من الرسول 2)

 .13( سورة الملك آية 3)
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نْن َفْضن   اللَّنه   نْن َفْضن   َوآَخنُأوَن َيْضنأ ُر َن ف ني اْىَرْ   (1 )،ف ي اْىَْرض  َواْرَهُغ ا م  ض  َيْبَهُغن َن م 
                                                      . (2)اللَّه  

  ع َممرَ  ابْمنِ  َعمنِ ن ل  اإلسقم المسلم على أن يكن ن  نالة لأفنة أومال نة، فقند جنا  فنى الحندي  2 
  (3)  ( يحب الشاب المحترف ) البيالقى وفى رواية ( اْلم ْحَتِرفَ  ي ِحب   الل هَ  ِإن  ):قَالَ    الن ِبي ِ  َعنِ 

 . أع  الة الحأفة
 أو أننغ  ةيننأ مننن فارةننا الأجنن  دعنن أل فننَّن، م الننا يكهسننة  نن اعة لننه النن يدننال اإلمننام الم نناوع: ،

 .(3) ، الغىلة واسهيق  العق  وس افة الأأي سىه من يع يه ال بما اأهغاله
علنيالم السنقم ن منن ذوع الحنأف والمالنن، وليس من دبين  المصناألفة أن يكن ن أنبينا  اللنه ورسنله ن 

وننان راعينننا   راعينننا ، وسننيدنا محمننند  خياطنننا ، وم سننى نجنننارا ، وإألرنننس فقنند ونننان ننن   
 وتاجأا ، أليس فى ه   عق  لقيمة العم  وااللهأاف . 

نننن يكنننافئ اإلسنننقم العامننن  علنننى أألا  العمننن  الننندني ع أو اإلعاننننة علينننه فيعطينننه أجنننأا  فنننى اَلخنننأم 4
كمنا  (3) « لمه ور اف مغْ مَ  ىَسممْ أَ  هِ دِ يَم لِ َممعَ  نْ ِمم الا َكم ىسَ أمْ  نْ مَ  »افة  لى أجأو فى الدنيا، فىى الحدي  باإلض

ََْل ُ  َدنالَ   َذر ٍ  َأر نى َعننْ جع   عانة الصانع والص اعة لغيأ القاألر منن أفضن  اىعمنال   ال َّب نىَّ  َسن
 :   ثََمن ما َأْغاَلَهما » قَمالَ  َأْفَضمل   الر ِقَمابِ  فََأى   قم ْلت  .  « َسِبيِلهِ  ِفى َوِجَهاد   ،الل هِ بِ  ِإيَمان   » قَالَ  ،َأْفَضل   اْلَعَملِ  َأى، 

  الأسن ل فقند عندَّ ، (3) « أَلْخمَر َ  َتْصمَنع   َأوْ  َصمانِع ا ت ِعمين   » قَمالَ .  َأفْمَعلْ  َل ْ  فَِإنْ  قم ْلت  .  « َأْهِلَها ِعْندَ  َوأَنْمَفس َها
 .تعالىالص اعة لغيأ القاألر من اىعمال المقدمة ع د الله  عهه أو لصانع فى   عانة ا

سنن  ةايننة اإلسننقم مننن العمنن  مجننأأل الهننأاف المسننلم لأفننة مننن الحننأف، أو اإللمننام بصنن عة وليننن 3
مننن الصنن اعا ، أو عمنن  مننن اىعمننال اىخننأع، ولكننن ةايننة اإلسننقم أن ُيننهقن المسننلم عملننه ن أع 

 عننفى ألسن   رم وأفضلالا ونك ن ال ىع م ه مكهم  ومحقق، عم  ن وأن ُيجيد فيه لهى يمالأ 
 « يم ْتِقنَمه   َأنْ  َعَممال َأَحمد ك  ْ  َعِمملَ  ِإَذا ي ِحمب   الل مهَ  ِإن   » : دنال   الله رس ل أن ن رضى الله ع الا ن عائشة

(3).   
                                                 

 .10جمعة من آية :( سورة ال1)

 .20( سورة المزمل من آية : 2)

هرـ تحقيرق 1313دار الحرمين القاهرة  330صـ 3ج  33933( رواه الطبرانى فى المعجم األوسط حديث رقم 3)

مكتبرة العلروم والحكرم  303صرـ 12ج 13200طارق بن عون الله محمد، ورواه فرى المعجرم الكبيرر حرديث رقرم

دار الكترب العلميرة  33صرـ 2ج 1233لبيهقرى فرى شرعب اإليمران حرديث رقرمم، وا1933هـ 1303ا 2الموصل ط

هرـ، وقرال الحرافظ الهيثمرى فيره عاصرم برن عبيرد اللره وهوضرعيف، مجمرع الزوائرد ومنبرع الفوائرد 131ا1بيروت ط

 م.1992هـ 1312دار الفكر بيروت  33صـ 3ج 3231حديث رقم 

 مرجع سابق. 290، 239صـ  2( فيض القدير ج3)

 6248، رأدمأعأفالم لم جماعة فيه: الاليثمى دال، و 289 ن0ج 0221 أدمر اىوسط فى الطبأانى ( رواه3)
  .02 ن3ج
 . 39صـ  1ج 133، صحيح مسلم حديث رقم 391صـ 2ج 2332( صحيح البخارى حديث رقم 3)

صررـ  11ج 3312، والبيهقررى فررى شرعب اإليمرران برررقم 233صررـ  1ج 393( رواه الطبرانرى فررى األوسررط بررقم 3)
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ع مالمن  فنى يمكنن بحنال أن يبند فنق ،وإتقان العم  واإلجاألم فينه منن أهنم ع امن  اإلرنداع ومق ماتنه
فيننه بجدينند نننافع، وإتقننان  مننهقن لننه؛ ىن اإلنسننان النن ع يننهقن عملننه يجهالنند ألائمننا  ليننَتى عمنن  أوةيننأ

علنى سن ن  فٍ أٌ َعنال ط م الهى ته ج ال ط ا  السابقة من تَم  وتىكيأ، وطلة للعلم، وتَ  العم  ه 
السننابقة فننى  نن رم الكنن ن وطاداتننه واسننهثمارها، ثننم يكنن ن العمنن  المننهقن النن ع ُي ننأج ثمننأم الجالنن أل 

 عم  فيه  تقان وإرداع .
 : النهل عن التقليد والتبعي  واالتكال . خام اً 

لننأل اإلسننقم علننى ودايننة أتباعننه أفننأاألا  وجماعننا  مننن اإل ننابة بنناىألوا  الهننى تقضننى علننى  لقنند
 فى نى   المبدعين، وفى مقدمة تل  اىألوا  الهقليد والهبعية واله اك .ملكة اإلرداع 

 ن الهقليننند اىعمنننى  .،ال تعط نننى سنننمكة ولكنننن علم نننى وينننف أ نننطاألالحكمنننا  دنننديما : ، ألنننددنننال  
والهبعية واالعهماأل على الغيأ من أخطأ اَلفا  الهى تقضى على اإلرداع لدع اىفأاأل واىمم، ذل  
ىن الهقليد يعطن  العقن  ونقضنى علنى ملكاتنه، فقند اعهناأل  نالبه علنى محاكنام اَلخنأنن ونقن  منا 

 .وعى أوتدرأ، فَنى للعق  أن يىكأ ونبهكأ ع دهم ألون 
كما أن ال ع يعيش لياته معهمدا  على مايقدمنه لنه ةينأو لنن يىكنأ فنى أن يصن ع ل ىسنه أنيئا ، فقند 

 ،اعهاأل أن يَخ  من ةيأو ألون ع ا  أوَنَصة، ونهيجة ذل  أنه يم  لياته أسيأا  لغيأو لما يقدمه له
يش لياتنه ثنم يمن   ألون أن يهنأى خلىنه أع بصنمة فنى تابعا  له مأتسنما  خطناو خطن م خطن م، ونعن

 ا ورائالننم أع ذوأأونىننع، ووننم مننن ُىننالحيننام، ووننم مننن أفننأاأل عاأنن ا لينناتالم وخأجنن ا م الننا ألون أن ُي ل   
 .ألول دام  ثم سقط  أو باأل  ألون أن يك ن لالا أع  سالام لضارع 

  الننن اتى لنننن تنننهمكن منننن هننن ا باإلضنننافة  لنننى أن اىمنننة الهنننى تعهمننند علنننى ةيأهنننا وال تحقنننق االكهىنننا
 عأض فكأها وثقافهالا وألع تالا على اَلخأنن ر  من الطبيعى أن تهَثأ هى رثقافاتالم وفكأهم.

مننن ه ننا فقنند لننأل اإلسننقم ونن  الحننأل علننى أن تكنن ن ىتباعننه ن علننى مسننه ع الىننأأل واىمننة ن 
سالاماتالم الب ا م، أ صيهالم المهميزم بعيدين عن الهبعية واالتكال، لهى يك ن لالم ألورهم الىعال وإ

ورصماتالم ال اضحة فى و  مياألين الحيام، في هج ن ونبدع ن فى  نهاجالم، وتك ن ل مة المسنلمة 
َُْمُأوَن  لالا فى د له تعالى:  سياألتالا وذاتيهالا الهى أراألها الله  نٍة ُأْخأ َجنْ  ل ل َّنا   تَن ُكْ ُهْم َخْيَأ ُأمَّ

ُ  َن ب اللَّه  ب اْلَمْعُأوف  َوَتْ اَلْ َن َعن  اْلمُ   ، وفى سبي  ذل : (1)ْ َكأ  َوُتْؤم 
فقنند نالننى اإلسننقم عننن الهقلينند اىعمننى لمننا فيننه مننن تعطينن  للقنن ع العقليننة وفننى مقنندمهالا ملكننة ن  1

السابقين، واسه كأ علنيالم  الهىكيأ واإلرداع، لي  عاب القأآن الكأنم على المقلدين اتباعالم ىفكار
َرننْ  َدنناُل ا   نَّننا َوَجننْدَنا آَباَ َنننا  ذلنن  وننان سننببا  فننى ضننقلالم دننال تعننالى:  تعطننيلالم لعقنن لالم، مبي ننا  أن

ْم ُماْلهَننُدونَ  ننٍة َوإ نَّننا َعَلننى آثَننار ه  يٍأ   الَّ َدنناَل   َعَلننى ُأمَّ ننْن َننن   ننْن َدْبل ننَ  ف نني َدْأَنننٍة م  َوَوننَ ل َ  َمننا َأْرَسننْلَ ا م 

                                                 

 .110( سورة آل عمران من اآلية :1)
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ْم ُمْقهَننُدونَ ُمْهَأُف َهنا   نَّننا َوَجنْدَنا آَباَ َنننا َعَلن ننٍة َوإ نَّنا َعَلننى آثَنار ه  فنَّنالم لمننا عطلن ا عقنن لالم ووننان ا   (1)ى ُأمَّ
يعمل ا عقن لالم ليمينزوا رنين  نحيحه وسنقيمه ، وألون أن يمينزوا أن نقلة لىكأ اَلبا  وثقافهالم ألون 

العىنن  ري ه ورين ما جا  به الأس  ن عليالم السقم ن ظل ا على ألين اَلبا  ورقن ا فنى نىنس المسنه قع
 ، ووان لالم نىس المصيأ.

المسننلمين وجماعننة أوأمننة وونن ل  الىننأأل المسننلم مننن أن يك ننن ا مسننل رى  ن ومننا يحنن ر الأسنن ل  2
 َأْحَسنَ  ِإنْ  تَمق ول ونَ  ِإم َعة   َتك ون وا لَ  »: اللَّه   َرُس لُ  َدالَ  :َدالَ  ُلَ ْيَىةَ  َعنْ الىكأ واإلراألم، ف

ُ وا َوِإنْ  ت ْحِسمن وا َأنْ  الن مماس   َأْحَسمنَ  ِإنْ  أَنْمف َسمك  ْ  َوطِ ن موا َوَلِكممنْ  ظََلْمنَما َلم مواظَ  َوِإنْ  َأْحَسمن ا الن ماس    ،« َتْظِلم مموا فَمالَ  َأَسما
 . (2)...الحدي  ، عةم  ك  إِ د  حَ ن أَ كْ ل يَ ، أخأع وفى رواية 

ها تدرنبا  لالم على يحهأم آرا  أ حابه ونقدر  وعلى المسه ع العملى والهطبيقى وان الأس ل ن  4
مننن   رنندا  الننأأع وعنندم اإلمعيننة والهبعيننة، فكننان ا يبنندع ن فننى تىكيننأهم وآرائالننم، ومننن ذلنن  م دىننه 

 رنننن الحبننناب لنننه دنننالع ننند منننا  رننندر، ، الحبننناب رنننن الم ننن ر فنننى ةنننزوم رننندر ع ننندما ننننزل الأسننن ل 
 والحنأب النأأي هن  أم ع نه، نقصنأ وال نهعنداو  أن ل نا لنيس اللنه أنزلكنه م زل الله، رس ل يا: الم  ر

 اللنه، رسن ل ينا: الحبناب فقنال ،« والمكيندم والحنأب النأأي هن  رن »: اللنه رسن ل فقنال ؟ والمكيدم
 رالنا دلية ك  ة ر ثم ظالأى، ورا  من كلالا القلة تجع  لهى انالض ولكن بم زل، ليس ه ا فَّن
 ري  ننا اللننه يحكننم لهننى يشننأر ن، وال ف شننأب القنن م ف قاتنن  ل ضننا، عليننه الىننأ ثننم والنندا، دليبننا  ال

 . (3)، ذل  فىع  ،« بالأأي أأأ  دد »: فقال وري الم،
المعلم القائد، وأألب الهلمي  ونجارهنه وإرداعنه، فالصنحارى   ن ه ا الم دف ي ضح لكمة الأس ل 
م علننى  رنندا  الننأأع أو طننأ  الىكننأم سننَل أوال  هنن  ه نناى مجننال إلعمننال العقنن  والىكننأ؟   دبنن  أن ُيْقنند 

رداع فى الهىكيأ وإرندا  النأأع، ذلن  ىن ه ناى مجناال  التقبن  االجهالناأل وال النأأع ومنن ومن ثم اإل
أرندع  ثم اإلرداع ن وما سيهضنح فنى لي نه  ن أنا  اللنه ن فلمنا علنم أننه ال لنأج وأذن لنه الأسن ل 

فنى رأيه بعد تىكيأ وتَم ، فالهأم الأس ل رأيه وننزل علينه ونىن و، فكنان ةاينة فنى اإلرنداع، وإرنداعا  
 .    اله طيط الحأرى، ثم وان ال صأ بَّذن الله 

المنن الج اإلسننقمى يأرننى فننى أتباعننه أن ي ط نن ا أنىسننالم علننى اإللسننان ألائمننا  وعنندم االنسننياع  ن   
خلف اَلخأنن وتقليدهم فنى فكنأهم وآرائالنم، ، فنالهىكيأ الهقليندع هن  عندم اسنهعمال القندرا  العقلينة 

                                                 

 .23، 22( سورة الزخرف اآلية : 1)

يث  ( رواه الترمذى فى سننه وقال : 2) دِّ س ن   ح  يب   ح  فُهُ  ال   ح رِّ نْ  إِّال   ن ْعرِّ ْجهِّ  ه ذ ا مِّ صـ  3ج 2003حديث رقم  اْلو 

والطبرانى فى المعجم الكبير عن ابن  دار إحياء التراث العربى بيروت، تحقيق أحمد شاكروآخرون، 333

 م.1933هـ 1303 2مكتبة العلوم والحكم ط 132صـ  9ج 3333مسعود، حديث رقم 

 ،واله زنع وال شأ للطباعة المعأفة ألار، ال الد عبد مصطىى تحقيق  314 ن  2السيأم ال ب نة ارن وثيأ ج(3)
 .م1906 نه 1496  لب ان ريأو 
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ة ن اتبنناع اَلبننا  ن  واالكهىننا  بالمننَل ف . وال فننأع أن ينندور الهقلينند واللجنن    لننى المحاكننام أو اَلبائينن
 ل ل نماذج دديمة جدا  وأخأع جديدم جدا . فكق ال  عين تعطي  للق ع العقلية 

ْم  وإن اخهلى  مياألي الا وأألواتالا:    (1)ُمْقَهُدونَ   نَّا َوَجْدَنا آَباَ َنا َعَلى ُأمٍَّة َوإ نَّا َعَلى آَثار ه 
َوإ َذا د يننَ  َلاُلننُم  سننه كأ القننأآن جمنن أل المقلنندين وهنن  يالهننف رالننم  لننى الهحننأر مننن أوهننام الهقلينند : ون

 ُلن َن َأنْيئا  َوال َياْلهَنُدونَ اتَّب ُع ا َما َأْنَزَل اللَُّه َداُل ا َرْ  َنهَّب ُع َما َأْلَىْيَ ا َعَلْيه  آَباَ َنا َأَوَلنْ  َوناَن آَبناُ ُهْم ال َيْعق  
 (2، )  وفننى سننبي  ذلنن  ي جننه اإلسننقم اإلنسننان  لننى البحنن  فننى أسننأار الكنن ن وعقئننق االجهمنناع

 .  (3)ود انين ال ج أل القائم س ا  ما يهعلق باإلنسان أو الحي ان أو الجماأل ، 
 فى و  أئ أو فيما اليحقق نىعا . مقلد ةيأ بصيأم، ذا يك ن  أن المسلم المأ  من يهطلة وه ا

ن علننى اإلسننقم ي شنند ىر ائننه ف، وطلننة اإللسننان مننن اَلخننأننعننن اله اكنن  ن ومننا نالننى اإلسننقم  3
دنال دا  عنن م لنة السنؤال وتكىنف ال ا ،ليام وأنمنة عىيىنة بعينمسه ع اىفأاأل والمجهمعا  واىمة ن 

  (يحتطـب علـل رهـره خيـر لـه مـن أن يـأتل رجـً   ذى نف ل بيده ألن يأخذ أحدكم حبلـهوال 
 ، واىأللة فى ه ا أكثأ من أن تحصى.(3)(   ي أله أعطاه أو منعه

فعلنه دأ، ونمالنأ هن ا ممنا بنيأرنى أ نحابه ونندررالم تندرنبا  عملينا  علنى هن ا الم ودد ونان الأسن ل 
أألوا  اإلنهنناج  فقند وفننأ لنه (2)منع السننائ  الن ع أعطناو لننبق  ودندوما  ووجالنه  لننى العمن  الأسن ل 

 .  ردال  من تشجيعه على الهس ل
هنن ا النندر  جينندا ، فننَّن و نن  دنند رنندأ  الحنندي  بحكمننة ىلنند  رسنن ل اللننه  ولقنند وعننى  ننحابة

لكمنا  الغننأب دنديما ، فننَخهم ه ننا بمق لنة تحمنن  نىنس المع ننى مننن  نحارى تأرننى علنى ينندع رسنن ل 
 علينه عنأضع ندما  االنصاري، الأريع رن سعدوه  عبد الألمن رن ع ف لي  دال ل اإلسقم 

منن أثأننا   فَضحى  .(3)" السو  على دلنى ومالك، أهلك في لك الله بارك،:وماله، أهله ي ا ىه أن
المدي ننة وأرنندع فننى مجننال الهجننارم، والسننؤال ه ننا؛ هنن  لنن  أن ،عبنند الننألمن، دبنن  المننال مننن ،سننعد ، 
ولص  عليه رال و الطأنقة الساللة وان سيصن   لنى منا و ن   لينه منن تىن ع وإرنداع فنى الهجنارم ؟ 

 أظن أن ه ا لم يكن ليحدف .

                                                 

 .23( سورة الزخرف من اآلية :1)

 .130( سورة البقرة اآلية : 2)

( أهداف التربية اإلسالمية فى تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسرانية، ماجرد عرسران الكيالنرى صرـ 3)

33 ،33. 

مرجرع  333صرـ 2هرـ جرـ1301( صحيح البخارى ـ كتا  الزكاة ـ برا  االسرتعفاف عرن المسرألة رقرم الحرديث 3)

 أخرى فى البخارى . سابق، وللحديث روايات

، ورواه ابن ماجه 120صـ 2جـ 1331( الحديث رواه أبو داود فى سننه با  ما تجوز فيه المسألة رقم الحديث 3)

 30، وقرد ضرعفه الشريخ األلبرانى ـ مشركلة الفقرر صرـ 330صـ 2جـ 2193فى سننه با  بيع المزايدة رقم الحديث 

 . 31حديث رقم 

 ، مرجع سابق. 323صـ  1السيرة النبوية ابن كثير ج(3)
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علننى هنن ا الم دننف بق لننه: ،  ن علنن  الالمننة مننن م اللننه الشننيك محمنند الغزالننى وهنن  يعلننق علننى ورلنن
فنَكل و وأكلن ا بنه لهنى أضناع ا وأامنة الحنق خقئق اإليمنان ودنبح اللنه وجن و أدن ام انهسنب ا لدسنقم 

 ( .1)فى ه ا العالم ، 
يمكنن  السنابقين،  ذ ال أوأن يه كنأ لجالن أل اَلخنأنن، عنن ر ىسنه الىنأأل ي نَع أن هن ا مع ى وليسن 3

أن يننَتى بجدينند ألون أن يقننف علننى جالنن أل السننابقين وإنجننازاتالم  لدنسننان أن يبنندع فننى مجننال مننا أو
فنى هن ا اىمنأ فى ه ا المجال، وليس ه ا بعية وال يعد من الهقليند المن م م أو االتكنال طالمنا أن 

 .نىعا  وأن اإلنسان سيضيف  ليه ونب ى على جال أل من سبق و
 قائ   ذ يق ل:و دع ال

 (2)من لم يؤسس بالقديم جديدو       فجديدو واهى اىسا  مزور                
فنننق لنننأج أن نَخننن  أفضننن  منننا ع ننند اَلخنننأنن فنننى الى ننن ن الم هلىنننة ال افعنننة وعلنننم الطنننة والىزننننا  
 والال دسننة، والكميننا ، ووسننائ  الحننأب، ولقننائق المنناألم، وأسننأار النن رم ... وةيأذلنن ، وومننا جننا  فننى

ِمنِ  َضمال ة   اْلِحْكَممة   اْلَكِلَممة  )  اللَّنه   َرُس لُ  َدالَ  َدالَ  ُهَأْنَأمَ  َأر ى َعنْ الحدي   ْْ م  َأَحم    فَمه موَ  َوَجمَدَها َفَحْيم    اْلم 
 .(3) ( ِبَها

يطبننق هنن ا المنن الج تطبيقننا  عمليننا  فننى ليننام الدولننة اإلسننقمية اىولننى، فىننى  ولقنند وننان الأسنن ل 
يَخن   ي الى عن الهشبه بالم الىين فنى العقيندم وننَمأ بم نالىهالم نجندو  يه ال د  ال ع نجدو ف

منن الم بمننا فيننه نىننع، فيسننهعين بَلنند المشننأوين فننى الالجننأم ل بأتننه، ونننَمأ رننهعلم لغننة ةيننأ العننأب، 
وهنن  لىننأ  ونسننه دم فننى ةننزوم اىلننزاب سننقلا  مننن  رننداعا  الىننأ  أخبننأ بننه سننلمان الىارسننى 

  لى ةيأ ذل  من اىم ر. خ دع ل ل المدي ة ... 
كما أن المسلمين اىوائ  أخ وا ماع د اإلةأنق من عل م نافعة فى المجناال  الهجأنبينة، وألرسن ها 

 وزاألوا عليالا الكثيأ والكثيأ من اإلرداعا  واالرهكارا .  
فلننيس منننن العيننة أن ن هىنننع بمنننا ع نند اَلخنننأنن، وإنمنننا ال طننأ وننن  ال طنننأ فننى أن يقلننند المسنننلم ن 

 فيما النىع فيه، أو أن يعهمدوا على ما يقدمه لالم اَلخأون ألون أن يك ن لالم ألور ةيأهم 
 أو  ضافة، فيك ن ن للعلم وللحضارم روام ولملة ال مىكأون وال مبدع ن .

وه ا ه  م دف ال ين يىالم ن اإلسقم لق الىالم، فالم يألب ن بك  جديد ال يعارض العقيدم، وال  ،
ُي شى م نه مىسندم ور ا نة وسنائ  الهقندم والهط رالهك  لن جى الن ع أنم  جمينع مجناال  الحينام ، 

(3  ). 
                                                 

 .م2003 3دار الشروق ط، 133السيرة النبوية صـ ( فقه 1)

 البي  من  نشا  الدوه ر لسن جاأل من دصيدته فى مد  اىزهأ الشأنف. (2)
يس ى أ بُو ق ال   31صـ  3، ج2333( سنن الترمذى جديث رقم 3) يث   ه ذ ا عِّ دِّ يب   ح  فُهُ  ال   ح رِّ نْ  إِّال   ن ْعرِّ ْجهِّ ا ه ذ ا مِّ  .ْلو 

دار ابرن حرزم بيرروت، ودار نرور  33( التخلف العلمى فى واقع المسلمين المعاصر، د أنس أحمد كرزون صرـ 3)

 م.1999هـ 1320ا1المكتبات جدة السعودية ط
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اع لنديالم والقضنا  ورال ا يهضح أن اإلسنقم ن رهعاليمنه ن ُيَج   نة أتباعنه منا فينه  ضنعاف لَمَلَكنة اإلرند
 عليالا، وتل  بمثابة ال ط م ال دائية الهى تقى الطادا  والقدرا  اإلرداعية وتحىمالا. 

 
 .رعاي  الموهوبينخام ًا : تقدير المواهب و 

لقد تبين فيما سبق أن الم هبة من أهم الع امن  الهنى تسناعد علنى اإلرنداع وت ميهنه، والم هبنة طادنة 
حنننن  ع الننننا رننننين أفننننأاأل المجهمننننع؛ إلرأازهننننا وت ميهالننننا لقنهىنننناع رالننننا كام ننننة فننننى اإلنسننننان ي بغننننى الب

واسهثمارها، وذل  عن طأنق ، الهعأف ع  مي ل اىفأاأل وددراتالم واسهعداألاتالم، منع اإليمنان بمبندأ 
الىننأوع الىأأليننة فننى وننم   وويننف  مننا يمهلكنن ن مننن دنندرا  واسننهعداألا  ومينن ل وم اهننة، مننع ضننأورم 

 .(1)الىأأل من ددرا  وم اهة ، االسهىاألم من و  ما يمهل  
والمههبننع لهعنناليم اإلسننقم يهضننح لننه أن اإلسننقم ع ننى ع ايننة فائقننة بالم اهننة والطادننا  الكام ننة فننى 
ك   نسان فلم يكبهالا أو يحجأ عليالا، ولم يطلق لالا الع ان لُه ىق فيما ي أب ونضأ، ولكن عمن  

 على رعايهالا واالههمام رالا وت ظيىالا اله ظيف اىمث  .
يقنن ل أل برأنناأل علننى عبنند العزنننز م سننى : ، واى نن  فننى اإلسننقم أن الم هبننة طادننة الرنند أن تبنن ل 
فَّذا لم تب ل ضمأ  ومات ، والم هبة يمكن اسه دامالا فى ال يأ وما يمكن اسه دامالا فنى الشنأ 

هلقاو هما  جيه ال ع ت. فليس  ه اى م هبة خيأم ر اتالا، وال م هبة أأنأم ر اتالا . وإنما الهأرية واله
 قنالا خيأم أو أأنأم .الل ان يجع

واإلسننقم لننأن  علننى ت ميننة الم اهننة واالسننهعداألا  وتأريهالننا فالنن  ال يكبهالننا ىنالننا هبننة مننن اللننه 
لدنسنننان ي بغنننى أن ُت منننى وتسنننهغ  وهننن  ال يبننندألها ىن تبديننند الطادنننا  والم اهنننة م نننالف لهعننناليم 

 .  (2)أالهى ت ىع  البالا وت ىع ال ا  ، اإلسقم نصا  ورولا  . وإنما ي جالالا وجه ال ي
لقنند ع ننى اإلسننقم أأنند الع ايننة بننالم ه رين، ولننأل علننى اكهشنناف منن اهبالم ودنندراتالم وعمنن  علننى 
ت ميهالنا واسننه دامالا فيمننا يعنن أل علننى اىمننة بننال ىع، ونهضننح هنن ا مننن خننقل نصنن ل القننأآن الكننأنم 

 . ونالج السلف الصالح  وس ة سيد اىنام 
 أآن الكأنم مايلى :أ ن فمن الق

ن فنننى دصنننة ت لينننة طنننال   ملكنننا  علنننى ر نننى  سنننأائي  رنننين القنننأآن الكنننأنم أن سنننبة اخهينننارو لالننن ا  1
الم صة ما يمهلكه من ملكا  وددرا  لباو الله رالا وهنى؛ البسنطة فنى العلنم والجسنم دنال تعنالى: 

   َمل كنا  َدناُل ا َأنَّنى َيُكن ُن َلنُه اْلُمْلنُ  َعَلْيَ نا َوَنْحنُن َوَداَل َلاُلْم َنب يكاُلْم   نَّ اللَّنَه َدنْد َبَعنَ  َلُكنْم َطناُل  َ

                                                 

دار الراترب  223،223( ينظر : اإلسالم واإلنسان المعاصر دراسة نفسية د عبد الررحمن محمرد العيسروى صرـ1)

 م.2001هـ 1320ا 1الجامعية بيروت ط

دار الفراروق الحديثرة  231( اإلرشاد النفسى فى حياتنرا اليوميرة فرى ضروء الروحى اإللهرى والهردى النبروى صرـ 2)

 م.2001هـ 1321ا 1للطباعة والنشر ط
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َن اْلَمال  َداَل   نَّ اللََّه اْ َطَىاُو َعَلْيُكْم َوَزاأَلُو َبْسَطة  ف ن ْ ُه َوَلْم ُيْؤَ  َسَعة  م  ْلنم  َأَلقك ب اْلُمْل   م  ي اْلع 
ْسم  َواللَُّه ُيْؤت ي ُمْلَكُه َمْن َيَشا ُ  ٌع َعل يمٌ  َواْلج  ، فنالقأآن الكنأنم رنين أن ت لينة طنال    (1)َواللَُّه َواس 

 للمل  وان لما يمهلكه من م اهة وملكا  وددرا  أنعم الله عليه رالا. 
ن ما لدف فى دصة نبى الله م سى مع ال ضأ ن عليالما السقم ن لي  أمنأ رب العنزم سنبحانه  2

لمنا وهبنه اللنه منن علنم ةناب عنن نبنى  أ ن مع نب ته ن أن يطلنة العلنم منن ال ضن م سى 
ْلمنا    الله م سى، دال تعالى : نْن َلنُدنَّا ع  َنا َوَعلَّْمَ ناُو م  ْ ند  نْن ع  َننا آَتْيَ ناُو َرْلَمنة  م  َباأل  نْن ع   َفَ َجَدا َعْبندا  م 

نا ُعل  ْمنَ  ُرْأندا   مَّ فىنى اَلينة ألاللنة علنى تقنديأ منا  ، (2) َداَل َلُه ُم َسى َهْ  َأتَّب ُعَ  َعَلنى َأْن ُتَعل  َمنن  م 
 من م اهة وملكا . لدع ال ضأ 

القيام علنى خنزائن مصنأ مىصنحا  عمنا وهبنه اللنه منن ملكنا   ن وفى طلة نبى الله ي سف  4
َوَدناَل اْلَمل نُ  اْئهُن ن ي ب نه  َأْسَهْ ل ْصنُه  وددرا  تؤهله لال ا الم صة دائق ن وما ذوأ القأآن الكأنم ن : 

نني ننينٌ  ل َ ْىس  ننا َولََّمننُه َدنناَل   نَّننَ  اْلَيننْ َم َلننَدْيَ ا َمك ننيٌن َأم  نني َلى ننيٌا  َفَلمَّ َدنناَل اْجَعْل  نني َعَلننى َخننَزائ ن  اْىَْرض    ن  
 .  (3)َعل يمٌ 

 لنننى ةينننأ ذلننن  منننن ال مننناذج القأآنينننة الهنننى تننندل  علنننى الهنننأام القنننأآن الكنننأنم للم اهنننة والملكننننا  
 والقدرا .

ي هالج نالج القأآن الكأنم، ونطبق ما جنا    ة ال ب نة المطالأم فقد وان ال بى ب ن أما بال سبة للس
دأنبنا   ونان ال بنى  واكهشنافالا وت ميهالنا وت ظيىالنا، لبن فيه تطبيقنا  عملينا  فنى االههمنام بالم اهنة 

منن أ ننحابه م الطنا   ينناهم، مهىقندا  ىلنن الالم، ورالهنالى وننان منن السننال  علينه أن يهعننأف علنى مننا 
 ه و  والد م الم من م اهة وددرا ، ثم ي ظىالا اله ظيف اىمث ، ونمالأ ه ا مما يلى :يمهلك

 َدنالَ  َدنالَ  َمال ن ٍ  ْرنن   َأَننس   َعننْ بما لدع بعض أ نحابه منن م اهنة وث نا و علنيالم ف ن  دأار ال بى 1
ُ   َوَأْصممَدقم ه  ْ  ع َمممر   الل ممهِ  َأْمممرِ  ِفممى َوَأَشممد ه  ْ  َبْكممر   أَب ممو بِممأ م ِتى أ م تِممى َأْرَحمم    » :  اللَّننه   َرُسنن لُ   َوَأْعَلم ه مم ْ  ع ْثَمممان   َحيَمما
هِ  َوَأِممين   َأِممين   أ م مة   َوِلك مل ِ  َكْعمب   ْبن   أ َبى   َوَأقْمَرؤ ه  ْ  ثَاِبت   ْبن   زَْيد   َوَأفْمَرض ه  ْ  َجَبل   ْبن   م َعاذ   َواْلَحَرامِ  بِاْلَحاَللِ  ِِ  األ م مةِ  َهم

  .(3) « اْلَجر احِ  ْبن   ع بَمْيَدةَ  أَب و
ن انهقننننا  ذوع الم اهننننة واسننننهثمار طادنننناتالم، ووضننننعالم فننننى المكانننننة الننننى ته اسننننة مننننع دنننندراتالم  2

 أَبِمى َعمنْ واسهعداألاتالم، ودد تعدأل  الم ادف ال ب نة الدالة على ذل  وم الا ماجا  فنى لندي  اىذان 
هِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  زَْيد   ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  م َحم دِ  ْبنِ  الل هِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلع َمْيسِ   رَأَْيت   َكْيفَ  فََأْخبَمْرت ه    الن ِبى   أَتَمْيت  :  قَالَ  َجدِ 

                                                 

 .233( سورة البقرة آية :1)

 .33،33( سورة الكهف آية 2)

 .33،33( سورة يوسف آية : 3)

دار الفكررر بيررروت تحقيررق محمررد فررؤاد عبررد البرراقى، وأخرجرره  33صررـ  1ج 133( سررنن ابررن ماجررة حررديث رقررم 3)
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  الل مهِ  َرس مول   فَمَأَمَره   ،الل مهِ  َعْبمد   نَمِدمَ  بِماَلل   َأذ نَ  فَمَلم ما. « َصمْوت ا ِمْنكَ  أَْنَدى فَِإن ه   ،ِباَلل   َعَلى أَْلِقهِ  »:  فَمَقالَ  اأَلَذانَ 
  .(1) فََأقَامَ 

فعلى الأةم من أن عبد الله رن زند ه   الة ر نا اىذان، وه  اىولى بنَن يأفنع اىذان  ال أن 
يعلم ب بأته بطبية أ حابه وددراتالم واسهعداألاتالم أن رقال يمهل  م هبة الص   الحسن  ال بى 

 ال دع فَوو   ليه اىذان .
 هقننى ذوع الم اهننة مننن رننين أفننأاأل المجهمننع ومننا ي هقننى الغنن ال ي وفننى م دننف آخننأ نجنند ال بننى 

رننقال  أن يصننعد فنن ع  لبننا  اللؤلننؤ مننن  نندفاتالا فننى دنناع البحننأ، فبعنند فننهح مكننة أمننأ الأسنن ل 
نننْ  ف ْهَيننةالكعبننة ونننؤذن، َفَْدبنن   ننْن  ُدننَأْنشٍ  م  ننا اْلُمننَؤذ ن   َ ننْ  َ  َوَنْحُكنن نَ  َيْسننَهاْلَزُ ونَ  َمك ننةَ  َخننار جَ م   ،َةْيم 

ني   َمْحنُ وَرمَ  َأُرن  َووان منْن رْين الم ْعَينأٍ  ْرننُ  َسنَلَمةُ  َواْسنُمهُ  ،اْلُجَمح   َمْحنُ وَرمَ  َأُرن  َونانَ لين   َسنُمَأمُ  َود ين َ  م 
مْ  م نْ  َعهُ  ب ناْىََذان   ُمْسنَهاْلز ئ ا َ نْ َتهُ  َفَأَفنعَ  ،َ ْ ت ا َأْلَس  ال   َيُمنن   ُهن َ وَ  َيَدْينه   َرنْينَ  َفَََمَأَفَمَثن َ   ال  ب ني   َفَسنم 
نَيَههُ    ال  ب ني   َفَمَسنحَ  َمْقهُن لٌ  َأن هُ  و   َوَ نْدَروُ  َنا    َأن نهُ  َوَعل ْمن  َوَنق ي  نا  يَمان نا َوَالل نه   َدْلب ني َفناْمَهَ َ  َدنالَ  ر َيند 

ن    اْرنُ  َوُه َ  ،َمك ةَ  ْه   ى َ  ُيَؤذ نَ  َأنْ  َوَأَمَأوُ   ي اوُ  َوَعل َمهُ  اْىََذانَ   ال  ب ي   َعَلْيه   َفََْلَقى الل ه   َرُس لُ   َعْشنَأمَ  س 
 . (2) ، َما َ  َله ى ُمَؤذ َناُلمْ  َفَكانَ  َسَ ة  
والهى وان  دد تأاكم عليالا ظنقم الجالن   ،أرى مح ورم،الم هبة الكام ة فى نىس  لمس ال بىفقد 

تلنن   والشننأى، فمسننح رينندو الشننأنىة علننى  نندرو وأزال منناتأاكم علننى دلبننه مننن ران الشننأى واسننه أج
 . الم هبة لل ج أل 

منا يهىنق منع ملكاتنه  نحارهه ونق  لنى   لى ةيأ ذل  من الم ادف الهى وان فيالا ي جه الأس ل 
 وددراته واسهعداألاته .

ونسننيأون علننى  فقنند وننان ا يأتسننم ن خطننى رسنن ل اللننه  ج ن أمننا بال سننبة لصننحابة رسنن ل اللننه 
،  ذ  ن حارالا و ل  وان  حارهه اىجق  يالهم بالم اهة ونشجع أ  ألرره، فكما وان ال بى 

ال نناظأ فننى سننيأتالم العطننأم يننأع أن ه نناى وثيننأا  مننن ال منناذج الهننى يمالننأ فيالننا تقننديأهم ى ننحاب 
الم اهة والقدرا  العالية، لي  وان ا يقدم نالم على ةيأهم ممن هم أكبأ م الم س ا ، ومن ذل  ما 

 بَمْعض مه  ْ  فَمَقمالَ  ،بَمْدر   َأْشمَيا ِ  َممعَ  ي مْدِخل ِنى ع َممر   َكمانَ  قَالَ   اس  َعب   اْبنِ  َعنِ رواو اإلمام الب ارع فى  حيحه 
ا ت ْدِخل   ِل َ  َِ ُ   َولََنا ،َمَعَنا اْلَفَتى َه  قَمالَ  َمَعه م ْ  َوَدَعماِنى ،يَممْوم   َذاتَ  فَمَدَعاه  ْ  قَالَ .  َعِلْمت  ْ  َقدْ  ِمم نْ  ِإن ه   فَمَقالَ  ِمثْمل ه   أَبْمَنا
ِ   َدَعماِنى ت مه  ر ئِي َوَما َُ  ِإَذا)  تَمق ول مونَ  َمما فَمَقمالَ  ِمن ِمى لِي مرِيَمه  ْ  ِإل   يَمْوَمئِم (  يَمْدخ ل ونَ  الن ماسَ  َورَأَيْمتَ *  َواْلَفمْت    الل مهِ  َنْصمر   َجما
َنا َوف ِت َ  ْرنَان صِ  ِإَذا ،َوَنْستَمْغِفَره   الل هَ  َنْحَمدَ  َأنْ  أ ِمْرنَا بَمْعض ه  ْ  فَمَقالَ  ،الس ورَةَ  َخَت َ  َحت ى .  َنْدِرى لَ  بَمْعض ه  ْ  َوقَالَ .  َعَليمْ
ئ ا بَمْعض ه  ْ  يَمق لْ  َل ْ  َأوْ  اكَ  َعب ماس   ابْمنَ  يَا ِلى فَمَقالَ .  َشيمْ َِ  َرس مولِ  َأَجمل   ه موَ  قم ْلمت   تَمق مول   َفَمما قَمالَ .  لَ  قم ْلمت   تَمق مول   َأَكم
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َُ  ِإَذا)  َله   الل ه   َأْعَلَمه    الل هِ  اكَ  ،َمك ةَ  فَمْت   (  َواْلَفْت    الل هِ  َنْصر   َجا َِ  َواْستَمْغِفْره   رَبِ كَ  ِبَحْمدِ  َفَسبِ  ْ )  َأَجِلكَ  َعاَلَمة   َف
َها َأْعَل    َما ع َمر   قَالَ (  تَمو اب ا َكانَ  ِإن ه    (1) . تَمْعَل    َما ِإل   ِمنمْ

ورعنند فيهضننح ممننا سننبق اههمننام   لننى ةيننأ ذلنن  مننن الم ادننف الهننى يضننيق المقننام عننن سننأألها ه ننا،
وهندع السنلف الصنالح بالم اهنة وأ نحارالا اههمامنا   اإلسق مهمثق  فى وهاب اللنه وسن ة رسن له 

بالغا  وه ا ردورو ُي مى اإلرداع ونق نه ونبأزو لدع اىفأاأل، وتل  هى ال ط م اىخيأم والهى تقع على 
  تل  ال ط ا  الأئيسة فنى المن الج اإلسنقمى عاتق والم اىمأ والمسئ لين، ورال ا تك ن دد اكهمل

لهحقينننق اإلرنننداع، ونكننن ن اإلسنننقم دننند وضنننع م الجنننا  د نمنننا ل لنننق رو  اإلرنننداع وت ميهالنننا رنننين أفنننأاأل 
ع والجمناعى وعلنى مسنه ع اىمنة. ةينأ أن أع من الج الرند ألالمجهمع المسلم، وتحقيق اإلرنداع الىنأ 

يقنننه وعننندم ال نننأوج ع نننه، وهننن ا منننا سنننيهم لنننه منننن ضننن ابط تننن مم طأننننق السنننيأ فينننه وضنننمانا  لهطب
 الهعأف عليه ن بع ن الله وت فيقه ن فى المبح  الهالى. 
 

 .المبحث الثالث: ضوا ط اإلبداع  ل اإلس م
واالنهىاع   الم اخ المقئم ل م و قم اههم باإلرداع ول  عليه، وهيَلقد تبين فيما سبق ويف أن اإلس

يأ والهَم  وال مأ، وس أ له الك ن الىسيح ليج ب فى رلابنه به، فالهأم العق  وم حه لأنة الهىك
ول رو ممنا  ،، ول  اإلنسان على اىخ  بك  ماي مى ملكاته اإلرداعيةونشيد بعقله وج ارله فيعمأ

وراعنى منا لدينه منن ملكنا   ،نسان من جال أل، والهأم و  ما يقدمه اإلدد يضعىالا أو يقضى عليالا
 وددرا  وم اهة .

 ،م فى ه ا الميدان لم يهنأى اإلنسنان ل ىسنه وعقلنه فنال ىس دند تالن ع منا فينه هقكالناةيأ أن اإلسق
لكنن نىنع فينه،  دأل الطادنا  والقن ع أو ُت ىنق فيمنا الَبنفهُ  والعق  دد يزوم ونشأأل عن الطأنق المسهقيم

وتأأنند طادننة  الهننى تالنن ب السننل ى اإلرننداعى وتضننبطه،م وضننع العدينند مننن الضنن ابط واىطأ اإلسننق
من أن تسهثمأ فى ةيأ م ضعالا، وتحىا لق ده وتلزمه ر اجباتنه، ومنا أن  وتحمى جال ألوالمبدع 

تلنن  الضنن ابط تحمننى المجهمننع رنن  والبشننأنة ممننا دنند يلحننق رالننا مننن أضننأار  ذا اسننه دم اإلرننداع فننى 
 ةيأ م ضعه.

فنننى  ذ  ن الحأننننة  ،تقييننند للحأننننا  اإلرداعينننة أو تصننناألم معالنننا ولنننيس فنننى وضنننع تلننن  الضننن ابط 
ينننار الحأنننة تع ننى االخه نمننا ال تع ننى االعهنندا  علننى ث ارنن  النندين أو لقنن ع اَلخننأنن، ، م اإلسننق

عن ذا  الشن   وعنن  ع تهضنح م طلقاتنه وأهدافنه، ونصندر العمن  النالمسه يأ العنارف الن اعى، و 
 د او العقلية وال ىسية ال اضجة المهكاملة، ونبط  فيه تَثيأ الحاجة والعاألم، وتأأليد مق ال  اَلخأنن

والحأنننة رالنن ا المىالنن م ت هلننف  وتننَثيأاتالم وإيحننا اتالم، خننقل اىلكننام اىساسننية عننن ال يننأ والشننأ.
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ليننن  تع نننى اسنننهجابة اإلنسنننان  ،عنننن الحأننننة السنننائدم فنننى المجهمعنننا  الغأرينننة الحديثنننة وامهنننداألاتالا
عنأض ىهنم وفيما يلى  .(1)ل  اطأو أو ةأائزو وألوافعه العى نة ألون تزوية نىسية أو تأرية عقلية ، 

 تل  الض ابط :  
 .أواًل: اإلبداع  ل حدود ما أ احه الشرع من معاالت

واإلرنداع،  أطلق الع ان لدنسان لي طلق بعقله فى رلاب الك ن للهَم  والهىكينأ ذا وان اإلسقم دد 
اليقبنن  اإلرننداع أو  عمننال العقنن  فيننه رزننناألم أو نقصننان،  نننه أليننن اللننه وأننأعه  أن ه نناى مجنناال ال 

يم الحكننيم النن ع خلننق النن ع أنننزل النندين هنن  العلنن؛  ذلنن  ىن م ننزل علننى رسنن له اىكننأم محمنند ال
ْكَأ َوإ نَّنا َلنُه َلَحناف ُم نَ   دال تعالى: ،وفساألو وأمأ  اإلنسان ونعلم ما فيه  ق  ْلَ نا الن        نَّا َنْحُن َنزَّ

(2) ،ْن ُهننَ    الَّ َوْلننٌي ُينن َلى    (3)،  ونبننين الأسنن ل  أنننه مهبننع لمننا جننا  مننن ع نند اللننه   ْن  
، فق يمكن لبشأ أن يهدخ  فى ألين الله ووليه أو أن يهصأف فيه. ذلن ؛  (3)  َما ُي َلىَأتَّب ُع   الَّ 

عنن ال دن ف علنى لقيقنة المعبن أل الملكنا  والم اهنة ن يعجنز و  ن مالمنا امهلن  منن الن وا  العق  ىن
األتننه؟ ومننا أن العقنن  عجننز عننن اكهشنناف لقيقننة نىسننه واإللاطننة بننه، فكيننف يصنن   لننى طأنقننة عب

فننق يمكننن لعقنن  عجننز عننن  ألراى لقيقننة نىسننه أن يشننأع ل ىسننه مننن ألون اللننه أو أن يزننند وو الننه، 
ن فى وليه أن الدين اإلسقمى خهم واكهمن  ل الدين ريَّ ز    َ مُ   ون ق  فى ألين الله، وما أن الله 

ينَ ُكمْ  َلُكنمْ  َأْكَمْلن ُ  اْلَينْ مَ  :فقنال تعنالى محمد على يدع خاتم اىنبيا  والمأسلين سيدنا   َوَأْتَمْمن ُ  أل 
ْعَمه ي َعَلْيُكمْ  ي ُ  ن  ي ا   اإلْسقمَ  َلُكمُ  َوَرض   . (3)أل 

، ه مبهندع ولنيس مبندعا، وفاعلنارهنداع  اإلرنداع فنى الندين  ذ  ن  فق مجال ن  ذن ن لدرنداع فنى الندين،
ا َأْمرِنَما ِفمى َأْحمَد َ  َمننْ  »   اللَّنه   َرُسن لُ  َدنالَ  َداَلنْ   - ع الا الله رضى - َعائ َشةَ  َعنْ  َِ  ِفيمهِ  لَمْيسَ  َمما َهم
 . (3) « َردٌّ فَمه وَ 

 الشنأع علنى النأأي تقديم أن كما اىمة، وإجماع والس ة، للكهاب م الف ارهداع الدين في فاإللداف
 ي شنَ  نمنا العنالم فسناأل أن لنميع عقن  منن مسنكة لنه منن وون : ،الج زننة دنيم ارنن دنال وهلكنة،  فساأل

 دلنة فني الىاسندان اى نقن هن ان اسنهحكم ومنا العقن ، على والال ع  ال لي، على الأأي تقديم من
 . (3) ،هقكه اسهحكم  ال
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 عننن بعينندا    ننحيح، مسننار فنني يسننيأ المبنندع جعنن ي بحينن  اإلرننداعي، اإلطننار اإلسننقملنندأل  فالكنن ا
 .والبدع الضقل أه  طأع  مهاها  في اله بط

ومن نافلة الق ل ريان أن ه اى مصطلحا  تهعلق بَم ر الدين تَخ  جانبا  من اإلرداع وهن  جاننة 
اإلجنناألم، مثنن  مصننطلح اإلتقننان واإللسننان .... لينن   ن المسننلم مطالننة بَّتقننان العمنن  اىخننأوع 
واإلتيان به على أكم  وجه دب  العم  الدني ع، ومجنال العبناألم والعمن  ل،خنأم مجنال فسنيح رلنة 

 . (1) َوف ي َذل َ  َفْلَيَهَ اَفس  اْلُمَهَ اف ُس نَ  : ع واإلرداع فى اىألا ، دال تعالىوالهى  لله افس واالرتقا  
يؤجأ  البه ونثناب، ونهحنهم علنى اىمنة أن  مطل ب أمأ فال  اىخأع  المجاال  في اإلرداع وأما

، ةينننأ أننننه يجنننة اهبالم اإلرداعينننةتالينننئ ىر ائالنننا المبننندعين الم ننناخ المقئنننم له مينننة مننن  تالنننهم بنننه وأن 
المحافمننة علنننى القنننيم الدي يننة واإلنسنننانية والمجهمعينننة وعنندم انهالاكالنننا أو اال نننطدام رالننا، وهننن ا منننا 

 .سيهضح فى الضابط الهالى
 .والمعتمعي اإلن اني  ثانيًا: احترام القيم 

علننى لق دننه   عننة مننن القننيم الهننى تحىننا لدنسننان ويانننه ووأامهننه، وتحننافاملقنند جننا  اإلسننقم بمج
الماألينننة واىألرينننة، ومنننا تعمننن  علنننى أن يكننن ن المجهمنننع المسنننلم مجهمعنننا  نميىنننا  تعلننن ا فينننه الىضنننيلة 
وتم   فيه الأذيلة، من ه ا فقد ل ر اإلسقم من االعهدا  على تل  القيم أو اال طدام رالا مالما 

 كان  الغاية أو ال سيلة.
اإلسننقم وننناألع رالننا  ال أن العمنن  اإلرننداعى  اومننع أن اإلرننداع مننن اىمنن ر المالمننة الهننى لنن  عليالنن

ي بغنننى أن يصنننة فنننى نىنننس الالننندف الننن ع يسنننعى اإلسنننقم  لنننى تحقيقنننه، وهننن  الهنننأام القنننيم الدي ينننة 
 واإلنسانية وعدم تجاهلالا أومصاألمهالا.

مننن المجهمعنننا  الحديثننة ن  فننى وثينننأ م هشنننأم عننن لقيقنننة اإلرننداع وال ادننع أن ه ننناى ثقافننة مغل طنننة
تطنأأ  جديدم فكأم اال  الىكأنة واىألرية والى ية ن، لي  يأع البعض: أن اإلرداع ور ا ة فى المج

أم جديندم وةأنبنة ولمنا لناز  كنعلى ذهن  البالا فيق م ره ىي ها وإخأاجالا لل ادع، وولمنا وانن  الى
واإلنسننانية السننائدم فننى الننا للث ارنن  والقننيم الدي يننة هم افق، بغننض ال مننأ عننن منندع  عجنناب الكثيننأنن

 .معا المجه
ومن مماهأ ذل  وج أل وثيأ من اىعمال الهى ت  ف باإلرداع والهى ته افى مع ديم ا وث اره ا ر  

وإأناعة الىالشنة  ،ىضنيلة وإلينا  الأذيلنةل ماتنة ا والهدف لالنا سن ع وتصطدم مع و  فطأم سليمة، 
 والىكأ اإللحاألع باسم الحأنة اإلرداعية .

عنن المبندعين وإعطنائالم مطلنق الحأننة الهنى ال ت ضنع  ورةم و  ه ا يَتى من ي األع رأفنع القين أل
 للقيم وال للث ار  أو اىعأاف .

                                                 

 .23( سورة المطففين من آية : 1)
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يعل  الصنيا  رالنا اَلن لهقن نض وينان  ىيق ل الدوه ر ب عبد العميم المطع ى : ، من ال سائ  اله
اىمة العأرية واإلسقمية الهباكى على اإلرداع الغائة فى مجال اىألب والى ن ن، ثنم يعللن ن ظناهأم 

، ثننم يطننالب ن ةيبننة اإلرننداع بننالحجأ علننى اىأليننة، وفننأض القينن أل علننى العمنن  اىألرننى مننن خارجننه
لأنة واسعة رقلدوأل وال ض ابط، وأال يك ن عليه سلطان  أو روائيا   بم ح اىألية أاعأا  ودصا ا  

مننع ىع جالننة ال النندين، وال ال لننق، وال اىعننأاف السننامية، وال ال مننام العننام النن ع ي ضننع لننه المجه
المسلم، فق يؤاخ  المبدع على دن ل أو فعن  ىن اإلرنداع فن ع ون  أنئ، وىن المبندع الُيسنَل عمنا 

 يىع  ؟!!!
لهنننى اللغنننة ن أألام الهعبينننأ ن ال يهقيننند المبننندع بق اني النننا ال ح ننننة والصنننأفية والداللينننة والبيانينننة؛ ىن 

 نئد  رداعه فى مالدو .ل مام اللغة يقه  م هبهه، وندفن ألاسيسه ومشاعأو، و  خض ع المبدع
 نننه االنحننأاف والهمننأأل علننى ونن   ، نالنم ينندع ن أن لدرننداع مصنندرا  والنندا  مهعنندأل المقمننح والقسننما 

م روف ومَل ف، تمأأل تكن مبدعا ، ال تهقيد بغيأ  راألت  أن  ولندى، وال تقنم وزننا  لندين وال عنأف 
ىأ تمالأو، فاإلرداع اليقف ألونه وال فضيلة وال لغة، وال يم ع  ليا  أو خ ف من فحش تبديه، أوو

 . (1)أئ ونجة أن تزال من طأنقه و  الم انع ، 
تل  هى ثقافة اإلرنداع الم هشنأم فنى اىوسناا اىألرينة والى ينة، أمنا اإلسنقم فَّننه جنا  بكن  منا ي افنق 

اللَّنَه   نَّ  السليمة ونعلى من أَن الىضيلة، ونحهأم القيم اإلنسنانية واىعنأاف دنال تعنالى :  أطَ الى  
ُمُكنننمْ  ي اْلُقْأَرنننى َوَنْ اَلنننى َعنننن  اْلَىْحَشنننا   َواْلُمْ َكنننأ  َواْلَبْغننني  َيع  ْلَسنننان  َوإ يهَنننا   ذ  َُْمُأ ب اْلَعنننْدل  َواْى   َلَعلَُّكنننْم َيننن

ين  َل  يىا  ف ْطَأَ  اللَّنه  الَّه ني َفَطنَأ ال َّناَ  َعَلْياَلنا  (2) ، َتَ كَُّأونَ  يَ  ل َ ْلنق  اللَّنه   َفََد ْم َوْجاَلَ  ل لد   ال َتْبند 
يُن اْلَقي  ُم َوَلك نَّ َأْكَثَأ ال َّا   ال َيْعَلُم نَ   . (3) َذل َ  الد  

ورالهننالى فننَّن أع عمنن  فننى اإلسننقم ال ُيقبنن   ال  ذا تنن فأ فيننه أننأطان اىول : وجنن أل نيننة م جالننة 
ثاب عليالا اإلنسان؛ ىن ون  خالصة لله تعالى، فَعمال الدنيا وإن وان  عاألا  تحهاج  لى نية لي

ُدنْ    نَّ   اىعمال فى ال الاية ألني نة أو أخأونة  نما تصة فنى ةاينة والندم وهنى  رضنا  اللنه 
ينَ   .   (3) َ قت ي َوُنُسك ي َوَمْحَياَي َوَمَمات ي ل لَّه  َرب   اْلَعاَلم 

ىنة لمنا جنا  بنه الشنأع منن الشأا الثانى : أن ال تك ن تل  اىعمال ن مالما عمم  أو دلن  ن م ال
دننأآن أو سنن ة أو  جمنناع أو مصننطدمة معننه، أو م الىننة لعننأف أدننأو الشننأع، والغايننة فننى اإلسننقم ال 

 تبأر ال سيلة . 
وال يهجنه تلن  ال جالنة فنق ُيعند فنى اإلسنقم  ،ع ال يصة فى ه ا الالدفبدَ ورالهالى فَّن أع عم  مُ 

ن  خأاج اىعمال الىكأنة واىألرية والى ية الهى تعمن  ومن ه ا فَّ، يأفضه الدينلك ه ارهداع  ، رداعا  
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على نشأ اإلبالية واإللحاأل باسم الحأنة اإلرداعية ونشأ الثقافة ليس  من اإلرنداع فنى أنئ؛ ىنالنا 
افهقننأ   لننى وجنن أل هنندف سننام تسننعى  ليننه، وادهأننن  بمننا لننأم اللننه مننن دنن ل فننالش أو فعنن  فاضننح 

 ة والىطأم السليمة ..... أوو  ما ي هال  الكأامة اإلنساني
لقد أضاف اإلسقم  لى لقيقة اإلرداع مع نى جديندا  وهن  االرتقنا  بنالقيم اإلنسنانية والسنم  رالنا  لنى 

يق ل ألوه رب عبد الحليم محم أل السيد : ، وإذا وان  ألراسا  الهىكينأ اإلرنداعى تقنأر أعلى ألرجة، 
 رنند أن ته فألالننا خا ننية المقئمننة أنننه ال يكىننى أن تكنن ن الىكننأم جدينندم لهننى تكنن ن  رداعيننة،  ذ ال

للم دف الم ضن عى والكىاينة وإال اخنهلط اإلرنداع بال أافنة والج ن ن، فنَّن رو  ثقافه نا اإلسنقمية دند 
أضاف  خا ية أخأع للعم  اإلرداعى لكى يك ن مقئما  تهمث  فى ألعم القيم اإلنسانية وإال  ار 

وهن  منا تعنانى م نه وثينأ منن المجهمعنا  الحديثنة   رداعا  أيطانيا ، أودن م هائلنة رنق دلنة وال عقن ،
الهنننى ت نننهج أفكنننارا  جديننندم وم هجنننا  عميمنننة القننن م لك النننا تسننن أ ضننند وننن  ديمنننة سنننامية منننن القنننيم 

     (1)اإلنسانية ،
 ن اإلسقم يدع   لى و  ما من أَنه أن يأتقى باإلنسان جسدا  وعقق  ورولا ، ونج به و  ما فيه 

انيهه، ورالهنالى فنَّن أع عمن   رنداعى اليهىنق منع تلن  المبناألع الهنى نناألع على وأامهه وإنسن  اعهدا
 رالا اإلسقم، وال يصة فى الالدف ال ع يسعى  ليه فال  عم  ةيأ مقب ل وةيأ م ضبط.

 .تحقيق النفب والخير للبشري ثالثًا: 
فننى  لقند لننأل اإلسننقم فننى ونن  أننأائعه علننى تحقينق مصننالح العبنناأل فننى النندنيا واَلخننأم، واىعمننال

ع ننا لبعضنالم النبعض علنى فعن  أتباعنه علنى أن يك نن ا ل  اإلسنقم  ؛ ل ااإلسقم ت زن بغاياتالا
ْثنننم  َوالْ   ال ينننأ فقنننال تعنننالى : وفنننى  ، (2)ُعنننْدَوان  َوَتَعننناَوُن ا َعَلنننى اْلب نننأ   َوالهَّْقنننَ ع َوال َتَعننناَوُن ا َعَلنننى اْى 

لىض  فيمن يقدم ن ال ىع لل ا  فىى الحدي  أن ال يأ وا الحدي  الشأنف يبين الأس ل الكأنم 
 الل مهِ  ِإلَمى الن ماسِ  َأَحمب  ...وفى رواية ارن عمنأ ) ،( اسِ للن    ه  ع  فَ أنمْ  اسِ الن   ر  يمْ خَ ...وَ عن جارأ رن عبد الله )

 . (3)( ... ِللن اسِ  أَنْمَفع ه  ْ  تَمَعاَلى
خأنن لين  جعن  ونف اىذع عنن وفى المقار  فقد ل ر اإلسقم من  لحاع اىذع أو الضأر بناَل

 َأى     الل ممهِ  َرس ممولَ  َسممَألَ  رَج ممال   ن  أَ  اْلَعمما ِ  بْممنِ  َعْمممِرو بْممنَ  الل ممهِ  َعْبممدَ فعممن المسننلم مننن خيننأ خصننال اإلسننقم )
ر   اْلم ْسِلِمينَ     م وَسمى أَبِمى نْ َعم وفنى رواينة اإلمنام الب نارع .« َوَيِدهِ  ِلَسانِهِ  ِمنْ  اْلم ْسِلم ونَ  َسِل َ  َمنْ  » قَالَ  َخيمْ

 . (3)( َأْفَضل   اإِلْساَلمِ  َأى   الل هِ  َرس ولَ  يَا :قَال وا :قَالَ 
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ق ال ىنع للعبناأل وعندم  لى ةيأ ذل  من ال ص ل الهى تدل على أن من أهنم أهنداف اإلسنقم تحقين
 .أو اىذع رالم  لحاع الضأر

الالنندف لهننى يكنن ن مقبنن ال  مننن ه ننا فننَّن أع عمنن  ألنينن ع يقنن م بننه اإلنسننان ي بغننى أن يحقننق هنن ا 
ورما أن اإلرداع والد من اىعمال المالمة الهى لالا آثارها ال طيأم والعميمة فى لينام  ،ع دالله 

اىفننأاأل واىمننم؛ لنن ا فقنند لننأل اإلسننقم علننى ضننبط السننل ى اإلرننداعى وت جيالننه ال جالننة الصننحيحة 
 ق  ال الالدم واإلفسناأل، ورالهنالى والهى تهمث  فى ال ىع وال يأ ال الضأر والشأ، وفى الب ا  واإل

  فى القأآن  المبدع وما جا  على لسان نبى الله أعية ك ن أعار ي
ْلُ  َوإ َلْيه  ُأن يةُ   ْن ُأر نُد   الَّ اإْل   :الكأنم   . (1)ْ قَ  َما اْسَهَطْعُ  َوَما َتْ ف يق ي   الَّ ب اللَّه  َعَلْيه  َتَ وَّ

ارنن  مننن ليننام المبنندع تحنن ل اإلرننداع  لننى عامنن  هنندم وت أنننة وتنندميأ تلنن  الغايننة  ذا ة ذلنن  ىن
وافهقنأوا  لنى  اىخقدني، الجاننةهن ا  فقندوا الن ين مبندعينال أن  لنى يشنيأ عدنل اواوإزهاع لن روا ، 

 منن أنهجن ا بمنا المجهمعنا  علنى ألمنارا   ونان افنى أعمنالالم اإلرداعينة تحقيق ه ا الالدف وتل  الغاية 
 فنني أنن  ال مبنندع رجنن  ال رنننة الق بلننة م هننأعف، الق بلننة ال رنننة ، ثننال علننى ذلنن  وخيننأ م ارهكننارا ،

ومنا لندف  البشنأنة بنه يندمأ منا ارهكنار فني ذه نه س أيُ  جعله اىخقدي الجانة فقدان ولكن ذل ،
 باالسه سننناخ يسنننمى لمنننا اله  ننن  منننن ال راثينننة الال دسنننة عنننن ننننهج ومنننا ،،ه رأنننيما ونجنننازاكى،فنننى 

نهنناج المأوبننا  الكميائيننة الهننى لالننا آثارهننا ال طيننأم علننى وونن ل    هأنننا المميهننة،، وإنهنناج البكالبشننأي 
 .البشأنة، وغازا  اىعصاب وةيأها من المأوبا  اىخأع 

ورالهننالى فننَّن تحقيننق ال ىننع وال يننأ ل،خيننأن ي بغننى أن يكنن ن مننن أهننم أهننداف المبنندع لهننى يننؤتى 
 والمجهمع وك  . عمله الثمار المأج م والهى تع أل بال ىع على اىفأاأل

 .ن ب  النعم  إلل المنعم سبحانه وعدم البطر وال روررا عًا: 
.... هبننة مننن  اىر ، والهىكيننأ والهَمنن  واإلألال ننالق سننبحانه ن العقنن  ن مصنندر اإلرننداع ن مننن  نن ع 

ْكَمَة َمْن َيَشاُ  َوَمْن ُيْؤَ     البديع ، واإلرداع ت فيق من اللهال هاب الأزاع ْكَمَة َفَقْد ُيْؤت ي اْلح  اْلح 
 .  (2) ُأوت َي َخْيأا  َوث يأا  َوَما َي َّكَُّأ   الَّ ُأوُل  اْىَْلَباب  

َأَلنْم  وو ل  الج ار  الهى يسه دمالا اإلنسان فى ت ىي  فكأته هى نعمة من اللنه وتسنيأ بنَمأ اللنه 
ر   ن الم األ الهى يسنه دمالا العلنم  ، (3) ل َّْجَدْين  َوَهَدْيَ اُو ا  َول َسانا  َوَأَىَهْين    َنْجَعْ  َلُه َعْيَ ْين  

 ، دننال تعننالى:سنن أها لالننمالهننى نعمننه علننى عبنناألو مننن فننى ارهكننارو وإنهاجننه هننى مننن  نن ع اللننه و 
ْ ُه   نَّ ف ي َذل َ  ََلياٍ  ل َقْ ٍم َيَهَىكَُّأونَ  يعا  م  َماَوا   َوَما ف ي اْىَْرض  َجم  َأ َلُكْم َما ف ي السَّ   . (3)َوَس َّ
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، فال  ال ع أوجد من العدم، وخلق أ   اىأيا  الهى يبدع فيالنا فاإلرداع الحقيقى والمطلق لله 
البشننأ ونبهكننأون، وركأمننه وم   ننه سنن أها لالننم ، فاللننه أرنندع ونن  أننى ارهنندا ، وخلننق ونن  أننئ مننن ال 
 أنننئ، أو بننناىلأع واجننند وننن  أنننئ منننن الأنننئ وهننن ا اإليجننناأل منننن القأنننئ هننن  اإلرنننداع فنننى أردنننى

تجلينه،.... وونن  عبند اخننه  ب ا ننية فنى ال بنن م أو ال الينة أو العلننم لننم يعالند مثلالننا  منا فننى سننائأ 
   (1)اىودا  وإما فى عصأو فال  من وهة البديع له ، 

فمننن ال اجننة علننى اإلنسننان فننى مينندان اإلرننداع أال يغهننأ بمننا وهبننه اللننه مننن طادننا  ودنندرا  ورمننا 
عمننه وفضننله عليننه،  مننا ُيأجننع اىمننأ  لننى اللننه مهحنندثا رو نن   ليننه مننن تقنندم فننى مجننال معننين، وإن

الملن  والحكمنة وسن أ لنه منن الكن ن منا ع ندما آتناو اللنه  وليكن لاله وحال نبى الله سنليمان 
ننْن َفْضنن   َرر  نني ل َيْبُلننَ ن ي َأَأْأننُكُأ َأْم َأْكُىننُأ َوَمننْن َأننَكَأ   سنن أ فمننا وننان م ننه  ال أن دننال : َدنناَل َهننَ ا م 

ننه  َوَمنْن َوَىننَأ َفنَّ نَّ َرر  ني َة  ننيٌّ َونأ نمٌ َفَّ نََّمن ، وال يكننن لالنه مثن  ، دننارون، ع ندما آتنناو  (2) ا َيْشنُكُأ ل َ ْىس 
يَداَل   نََّما ُأوت يُهُه َعَلى ع   :الدهصاألع فما وان م ه  ال أن دالالله المال والهى ع ا ْ د   . (3)ْلٍم ع 

َوإ ْذ تَننََذََّن َرركُكننْم  عليالننا يزننندها ون ميالننا، دننال تعننالى : ع نند ال عمننة وأننكأو  ذلنن  ىن تنن وأ اللننه 
وما أن ت وأ الله ع د ال عمة ُيلزم اإلنسان باتباع نالج الله وأوامأو فيالا،  ، (3)َلئ ْن َأَكْأُتْم َىَز نَدنَُّكمْ 

الا ومننن أننكأ ال عمننة اسننهثمارها فيمننا خلقنن  لننه مننن طاعننة للننه وعبنناألم ونىننع وخيننأ، وعنندم اسننه دام
 فيما يغضة الله من  فساأل وإضأار وأأ.

وعلى العكس من ذل  فنَّن عندم تن وأ اللنه ع ند ال عمنة يصنية اإلنسنان بنالغأور والجحن أل ون نأج 
 .(3)هزام بما أمأ به فى تل  ال عمة أم الهَألب مع الله تعالى وعدم االلبه عن ألائ

يدٌ َوَىنْأُتْم   نَّ َعنَ ار   َوَلنئ نْ  :عنالىه ا باإلضافة للهعأض لعقناب اللنه سنبحانه دنال ت فكنم   ،  (3)ي َلَشند 
من لضارا  و   فيالا أ حارالا  لى أعلنى ألرجنة منن ألرجنا  اإلرنداع البشنأع فنى زمنانالم ولكنن 
بجح ألهم نعم الله عليالم زال  تل  الحضارا  و ار  أثنأا  بعند عنين، ومنا لضنارم دن م عناأل ع نا 

اإلرنداع المعمنارع فنى زمنانالم فلمنا وىنأوا  ميمنا  فنىالهى رلنغ أ نحارالا أنَوا  عربعيد، تل  الحضارم 
َماأل    َأَلْم َتَأ َوْيَف َفَعَ  َرركَ  ب َعاألٍ  : باألوا ولم يبق لالم أثأ دال تعالىبَنعم الله      َرَم َذا   اْلع 

ْثُلاَلا ف ي اْلب قأل    هم.، وو ا الحال مع د م ثم أل، ومملكة سبَ، وةيأ  (3) الَّه ي َلْم ُيْ َلْق م 
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وأن يشننكأو سننبحانه  ،وأن يحنندف رالننا ،فعلننى ونن   نسننان وهبننه اللننه نعمننة أن يهنن وأ نعمننة اللننه عليننه
  فال  أه  الث ا  والحمد .   

  . خام ًا: استشعار الم ؤلي  والمحاسب  أمام الله 

ا   ن عملية اإلرداع من اىم ر ال طيأم والمالمة؛ لما له من ألور عميم فى ليام اىفأاأل واىمنم سنلب
وإيجابا ،  ذ  نه عام  أساسى من ع ام  تقدم اىمم أو تَخأهنا، فاىمنة الهنى تَخن  بَسنباب اإلرنداع 
أفأاألا  وجماعا  وت جالنه ال جالنة الصنحيحة سنأعان منا تأتقنى لضنارنا  وتهقندم، وعلنى العكنس منن 

ل جالة ال اطئة ذل  فَّن اىمة الهى تأون  لى السلبية والهبعية وال تَخ  بَسباب اإلرداع أو ت جاله ا
 فَّنالا سأعان ما ت ىق لضارنا  ر  دد تس أ  رداع أر ائالا لهدميأ اَلخأنن،

فَمانة اإلرداع ومسؤليهه خطيأم على مسه ع اىفأاأل والجماعنا  رن  واىمنة وكن ؛ لن ا فنَّن اإلسنقم 
لنننم يهنننأى أمنننأ اإلرنننداع ىهننن ا  المبننندعين، أو لسياسنننا  الننندول والجماعنننا ، فيصنننبح أألام إلأنننباع 

ىه ا  واىةأاض فنى السنلم، وسنق  ألمنار أنام  فنى الحنأب، ونالمن  ونهنأى لي نا  ونالنهم بنه فنى ا
لننين آخننأ، ولكننن اإلسننقم بم الجننه القنن نم والنن ع مننن أهننم أسسننه ومباألئننه اإللننزام ال لقننى والمسننا لة 

اللنه و أن ه ناى مسنا لة أمنام  فنى الحينام،الن ع ي بغنى أن يقن م بنه ألورو لكن  فنأأل  أمام الله ريَّن أن
 ، وما يق م به من أألوار. عن و  ما يكلف به من واجبا 

نا ُوْ نُهْم َتْعَمُلن نَ  دال تعنالى  ََُلنَّ َعمَّ نينَ   :، ودنال تقدسن  أسنما و (1) َوَلُهْسن َََل َّاُلْم َأْجَمع   َفَ َرر  نَ  َلَ ْسن
  . (2)اُن ا َيْعَمُل نَ َعمَّا وَ 

أن رسن ل  –رضنى اللنه ع المنا  –مسلم عن ارنن عمنأ وفى الحدي  ال ع رواو اإلمامان الب ارع و 
أل كلكم  را  وكلكم  مسمئول عمن رعيتمه فماألمير المِى علمى النماس را  وهمو مسمئول عمن رعيتمه )  :دنال الله 

والرجل را  على أهل بيته وهو مسئول عنه ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنه ، والعبد را  
 .(4) ( مسئول عنه أل فكلك  را  وكلك  مسئول عن رعيتهعلى مال سيده وهو 

) والأاعننى: هنن  الحننافا المننؤتمن الملهننزم  ننق  مننا أ تمننن علننى لىمننه ودننام عليننه، ومننا هنن  تحنن  
نمننأو، فىيننه أن ونن  مننن وننان تحنن  نمننأو أننئ فالنن  مطالننة بالعنندل فيننه والقيننام بمصننالحة فننى ألي ننه 

إن الله سائل كمل را  عمما دال ) أن رس ل الله  – ه وعن أنس رضى الله ع، (3)وألنياو ومهعلقاته (
 .(2) ( "استرعاه أحفظ أم ضيع (، وفى رواية عن الحسن زاد "حتى يسأل الرجل عن أهل بيته
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) أال ولكننم راع وولكننم  مننن ال نناألم ولهننى ولننى اىمننأ أو الحنناكم ثننم يننَتى د لننه  فالمسننئ لية تبنندأ
تمننن أو أدننام علننى أع أننئ فيشننم  ذلنن  مسننئ لية مسننئ ل عننن رعيهننه( لننيعم ونشننم  ونن   نسننان أ  

 ون  نوون ل  فنَّن ون  منا يكلنف بنه اإلنسنان منن تكناليف، و ، (1)اإلنسان عن ج ارله ود او ول اسه
 س ا  فيما يهعلق بَمأ الدنيا أو اَلخأم . ، ليه من أعمال من دب  الله أو ال ا 

والهننى هننى هننا لينن  تبنندأ مننن اىسننأم المسننئ لية فننى مجننال اإلرننداع تهسننع وتهعنندأل ألوائأ رالهننالى فننَّن و 
ودننندراتالم العقلينننة  عنننن تاليئنننة الم ننناخ اىسنننأع المقئنننم له مينننة م اهنننة أر ائالنننا أمنننام اللنننه مسنننئ لة 

 واإلرداعية.
مسنئ ل ن أمنام اللنه هنؤال  جميعنا  ن على الهعليم ئميوالمؤسسا  الهعليمية بما فيالا من معلمين والقا

والكىنا ا ، وت ظينف الملكنا  والقندرا  فيمنا يه اسنة معالنا تعالى عن ت مية م اهة ذوع الم اهنة 
 من ت صصا ، واسه دام ما يه اسة من وسائ  وأسالية تعليمية فى سبي  تحقيق ذل  .

والمجهمع مسئ ل عن االههمام باإلرداع باعهبارو ألد الع ام  المالمة الهى تساهم فنى نالضنة اىمنة 
 ،شنناف الم اهننة والقنندرا  ال ا ننة لنندع أفننأاأل المجهمننعاإلسنقمية ورديالننا وتقنندمالا، وعننن ت ميننة واكه

وتنن فيأ اإلمكانننا  الماأليننة والمع  نننة القزمننة لنن ل ، واسننهثمار تلنن  الطادننا  الكام ننة فيمننا فيننه نىننع 
الماألينننة والمع  ننننة ىمثنننال قنننديأ النننقزم والمكافئنننا  والحننن افز هاىفنننأاأل والمجهمنننع وكننن ، منننع مننن ح ال

 هؤال .
، فالن  مسنئ ل أمنام تقن  فنى اىهمينة عنن سنابقيهومسئ ليهه ال  ،دع نىسهمبثم يَتى ألور اإلنسان ال

هن  لىمالنا واسنهثمأها فنى نىنع نىسنه  ،الله سبحانه وتعالى عن تل  ال عم الهنى أنعنم اللنه علينه رالنا
نننْمعَ  :دننال تعنننالى ونىننع اَلخننأنن أم ضننيعالا ولنننم يالننهم رالننا؟ ْلننٌم   نَّ السَّ  َوال َتْقننُف َمننا َلننْيَس َلنننَ  ب ننه  ع 

وه  مسئ ل عن مدع الهزامه بَخقديا  اإلسقم  ، (2)َواْلَبَصَأ َواْلُىَؤاأَل ُو ك ُأوَلئ َ  َواَن َعْ ُه َمْسُؤوال  
والضننأر، دننال دننا  فننى ال يننأ وال ىننع أم فننى الشأ فننى اإلرننداع وضنن ابطه، وعننن اسننه دام تلنن  الطا

ْثَقناَل َذرٍَّم َخْينأا  َينَأوُ   :لىتعا ْثَقناَل َذرٍَّم َأنأ ا  َينَأوُ   َفَمْن َيْعَمنْ  م  َوَمنْن َيْعَمنْ  م 
وعنن أنكأو لن عم  ،(4) 

 الله عليه من عدمه .
منن د بن  رب ال ت ىنى علينه خافينة فنى اىرض وال فنى السنما ، والمسنا لة  بة  لالينةوالأدابة ه ا ردا

اسهشنعأ تلن   أمام المل  ن سبحانه ن ال ع ال يملم ألدا  مثقال ذرم، فل  أن و   نسنان فنى المجهمنع
ألون أمنهالم   جنيق  منن المندعين يقن  اىمة جَ ل أَّ  وأألع ألورو وما ي بغى ووما يأند الله  ،الحقيقة

 لى و  تقندم لضنارع فنى ون  ميناألين الحينام، ومنا ونان أجنداألنا منن السنلف الصنالح رضن ان اللنه 
 ع الم .
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اإلرنداع دند اكهمن ، والسنؤال ورااللهزام رهل  الض ابط واىخقدينا  يكن ن المن الج اإلسنقمى لهحقينق 
النن ع يطننأ  نىسننه اَلن؛ هنن  مننن الممكننن تطبيننق هنن ا المنن الج؟ والجنن اب :  ن هنن ا المنن الج دنند تننم 
تطبيقنننه فعنننق  فنننى العصننن ر اإلسنننقمية اىولنننى وأثمنننأ جنننيق  منننن المبننندعين وانننن  لالنننم بصنننماتالم 

شنيئة اللنه تعنالى فنى اإلرداعية فى جميع مياألين الحينام لهنى ين م ال نا  هن ا، وهن ا منا سيهضنح بم
 المبح  الهالى.  

 
 .المبحث الرا ب: ثمار االلتزام  منهج اإلس م  ل تحقيق اإلبداع

تبننين فيمننا سننبق أن اإلسننقم اهننهم م نن  اللحمننة اىولننى ل ننزول النن لى باإلرننداع، لينن  اأننهمل   لقنند
  بَسنننبابه، تعاليمنننه علنننى مننن الج فأنننند لهأرينننة أتباعنننه علينننه وت ميهنننه فنننى نى سنننالم ولنننثالم علنننى اىخننن

ف جالالم  لى  عمال العق  بالهَم  والهىكأ وال مأ فى آيا  الله فى و ننه الىسنيح، ومنا ألعناهم  لنى 
االجهالنناأل فننى طلننة العلنن م ال افعننة واالههمننام بننالعلم، ولننثالم علننى االنهىنناع بكنن  مننافى الكنن ن مننن 

، ووجالالننم  لننى مسنن أا  وطادننا ، ونالنناهم عننن الهبعيننة والهقلينند مننع اىخنن  بكنن  مننا هنن  نننافع جدينند
 تقديأ الم اهة والبح  ع الا واسهثمارها.

ولننم تكننن تلنن  المبنناأل  الهننى ننناألع رالننا اإلسننقم مجننأأل ألعنناوع نمأنننة، أو أننعارا  ألعائيننة، ولك الننا 
يجهالنند فننى تأريننة أ ننحابه اىجننق  وتنندرنبالم تنندرنبا   كاننن  خطنن ا  عمليننة، لينن  وننان الأسنن ل 
تطبيقالنا فنى وادنع ليناتالم، ومنا ونان يجهالند فنى الهعنأف عمليا  على اىخ  رهل  اىسنس والمبناأل  و 

على ذوع القدرا  العالية والم اهة فيكافئالم ونضعالم فى مكانهالم القئقة رالم، وهك ا وان ال لىا  
وادهىن ا أثنأو فنى  الأاأدون ووالم اىم ر فى الدولة اإلسقمية، لي  ساروا على نالنج رسن ل اللنه 

، فكان  ال هيجة الطبيعية لهلن  المعاملنة وذلن  المن الج ظالن ر أجينال الهعام  مع اإلرداع والمبدعين
منن المبنندعين عبننأ العصنن ر اإلسنقمية الم هلىننة، سنناروا علننى خطن ا  المنن الج اإلسننقمى لهحقيننق 
اإلرداع، والهزم ا بآألاب اإلسقم وض ابطه فيما يهعلق رال ا اىمنأ، وتحملن ا اىماننة والمسنئ لية فنى 

 ا وتقدمالا الحضارع، فعطأوا الدنيا بَرنج  رداعاتالم.نالضة اىمة وارتقائال
رب نا   يق ل ألوه ر ب طه جارأ العل انى : لقد ُع ى القأآن م   رد  ال زول وما ُع نى رسن ل اللنه 

الصنندر اىول، جينن  الهلقننى، والحملننة اُىول لأسننالة اإلسننقم، وفقننا  لالنن و الم م مننة المهقزمننة الهننى 
المهبنننع ألون تقلينند، والمبننندع ألون تجننناوز، والمجهالننند ألون افهنننآ ،  اسننهطاع  أن ت جننند ذلننن  الجيننن 

م ر الحينام وتحندياتالا. والمجدأل ألون تال ر أوتبديد؛ فكان جيق  مثاليا  نم ذجيا ، عأف ويف ي اجه أ
الَعننَدأُل والكننمك ونن  أننئ فننى الحيننام . ولننم تعنند الطادننة الماأليننة  ننالبة الشننَن اىكبننأ، فالنن و  فلننم َيُعنند
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ة لالا لسارالا، ولكن الحساب اىكبنأ فنى ذلن  الجين  ونان للقندرا  العقلينة، والطادنا  الطادة الماألي
 . (1)ال ىسية الهى ت بثق ع الا اإلراألم والىاعلية، وتسهم  ولالا بعد ذل  بالشأعية القأآنية  

ثم وان  الثمأم الطبيعية لال ا الغأ  اإلسقمى الطية أن و ل  اىمة اإلسنقمية  لنى ألرجنة منن 
علنى  أع على مندار الهنارنك اإلنسنانىواالرتقا  الحضارع لم تص   ليالا أمة من اىمم اىخ السُم    

علننى واننن  الأننناألم والسننبق للمسننلمين فننى وثيننأ مننن مينناألين الحيننام أينندع أمثننال هننؤال  المبنندعين، و 
وانننن   رننننداعاتالم فنننى أننننهى العلننن م والى نننن ن أساسنننا  لكنننن  مننندع لقننننة مههالينننة مننننن الزمنننان، لينننن  

ودى نننا علنننى تلننن  اإلرنننداعا  ل ضنننة المنننداأل دبننن  أن ن هالنننى منننن و نننىالا    الحديثنننة، ولننن الحضنننارا
وسأألها، لي   ن اىسىار والم س عا  الهى أُلون  رالا مث  تل  اإلرداعا  فى المجاال  ال هلىنة 

أنارم  لنى عندأل منن أكثأ من أن تحصى، ولكن لسة البال  ال د ف على بعنض ال مناذج منع اإل
لزناألم. وفيما يلى ذوأ نماذج من  رداعا  المسلمين فنى المجناال  الم هلىنة . غى االمأاجع لمن يب

 اى ننيلة، اإلسننقمي ة الحضننارم: أو ال  ، ودنند دسننم البننالث ن مجنناال  اإلرننداع الحضننارع  لننى دسننمين؛ 
 النن مم لالننا ووضننع عم قالننا أو اإلسننقم، رالننا جننا  ال هنني تلنن  وهنني واإلرننداع، ال لننق لضننارم وتسننم ى

 الحيننام وفنني واالدهصنناأل السياسننة فنني اإلسننقم رأي مثنن  اإلسننقم، دبنن  كنن ل  تكننن ولننم والهىا نني ،
 الهجأنبي ننة اإلسننقمي ة الحضننارم: ثانيننا   .والحننأب السننلم مجننال وفنني والهعلننيم الهأري ننة وفنني االجهماعي ننة

م اإلسنقم دبن  م جن ألم كانن  ال هني الحضنارم تل  وهي واإلليا ، البع  لضارم وتسم ى  فني كالهقند 
 جننا  ثننم   …مهعنندألم لع امنن  اإلسننقم دبنن  واخهىنن  ذرلنن  ولك  الننا والعمننأان، والىلنن  والم سننيقى الطنة  

 بالغننة بحماسننة المسننلم ن  فات جننه البشننأن ة، ي ىننع ال نن ي العلننم كنن    العلننم خدمننة علننى ولنن    اإلسننقم
 وتىصي  ذل  فيما يلى: (2)،فيالا والهَليف لهط نأها ات جال ا ر  الحضارا ، ه و إلليا 

 . أواًل:  ل معال العلوم النظري 
ون ونكهب ن يكاأل ، ودد وان عدأل من اعه قه ممن يقأأجا  اإلسقم فى مجهمع ت هشأ فيه اىمية لقد

 أرنني ارننن وعلنني عىننان، رننن وعثمننان ال طنناب، رننن عمننأ: فكننان منن الم ُيعنند علننى أ ننابع اىينندع،
ن ،  عن الم اللنه رضني نن ثار  نر وزند كعة، رن وأري عمأو، رن والم  ر عباألم، رن سعد، و طالة

 ا ندا  اإلسقم فى الح  على لكن الصحابة ومن جا  بعدهم من الهابعين ن رض ان الله ع الم ن لبٌ 
م والكهابة، وعاأ ا مع وهاب العلم اىول ومصدرو القأآن الكأنم ة العلم واالههمام، فهعلم ا القأا طل

رف ، فهىهقنن  تلنن  العقنن ل وأرنندع  فننى مجننال ي اللنن ن م المننا العلنن م والمعننا ثننم ألاألينن  الأسنن ل 
، ثم العل م اإلنسانية  العل م الشأعية والعأرية المهعلقة بكهاب رب العالمين وس ة سيد المأسلين 

  :تل  العل م ومن معأفة، رالا دبلالم ىلد كان ما ومعارف، عل م ت لد واالجهماعية، لي  

                                                 

 م مرجع سابق.2003هـ 1323، 31( عن مجلة إسالمية المعرفة، كامة التحرير، عدد 1)

 الثالثة الطبعة - القاهرة المصريّة، النهضة مكتبة، 33 ـص 1جد شلبى ، ، داأحم اإلسالميّ  التاريخ موسوعة( 2)
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 نشَ  من ألراسة المسلمين لكهاب الله وس ة رسن له ن بال سبة للعل م الشأعية والعأرية، والهى  1
 ، ووضننع مننا ي نندمالما مننن علنن م م الننا، علننم ال حنن  النن ع أول مننن  نن ف فيننه أرنن  اىسنن أل النند لى،

 اإلمنام فينه  ن ف منن وأولوالىقنه  الشنافعي، اإلمنام فينه  ن ف منن أول الن ي الىقنه، أ ن ل علمو 
 لنى  المث نى، رن معمأ عبيدم أر  فيه   ف نم وأولوعلم الهىسيأ وةأنة القأآن  أنس، رن مال 

ةينننأ ذلننن  منننن العلننن م اىخنننأع وعلنننم الىنننأائض، والعنننأوض، والبنننديع والبينننان، والهنننارنك القصصنننى 
 . (1)واىألرى 

ن أمننا بال سننبة للعلنن م اإلنسنننانية، فقنند وننان للمسننلمين فيالننا السنننبق فننى اإلرننداع والعطننا  ، عطنننا   2
جديد لم تعأفه اىمم وال اإلنسانية من دبن ، مصندرو القنأآن  اعز له طابع اله ليد ال ال ،  ردمهمي

الكننأنم النن ع أعطننى البشننأنة عقمننة رأنندها، وألخ لالننا مأللننة العالميننة، واللغننة العأريننة الهننى أننأف  
ر نننزول القنننأآن رالنننا، وأنننأنعة محكمنننة جنننا   لهعطنننى الننن ىس اإلنسنننانية أأننن ادالا ومطامحالنننا وتب نننى 

 ا  الماألينة، وال ث ينة واإلبالينة الىارسنية الأومانينة، والىأع نينة ،مجهمعا  ررانيا  على أنقاض لضنار 
(2) . 

ومن أهم ما ددم المسلم ن منن  رنداعا  فنى مجنال العلن م اإلنسنانية: علنم الهنارنك واالجهمناع، وإذا 
ذوأ ه ا الىن ذوأ العقمة ارن خلدون رائد اإلرنداع فنى هن ا الىنن فنى القنأون ال سنطى رنق م نازع، 

مؤرخ فى القأون ال سطى ووالد من أوائ  فقسىة الهارنك، وه  رائند لكثينأ منن عممنا  فال  أكبأ 
المننؤرخين فننى أورورننا، ومننا أنننه لقننة بننَرى علننم االجهمنناع، وذلنن  بشننالاألم علمننا  الغننأب، ومننن أهننم 
أعمالننه: وهنناب العبننأ وألينن ان المبهنندأ وال بننأ فننى أيننام العننأب والعجننم والبأرننأ، ومقدمننة ارننن خلنندون 

  (3) عد من أهم المأاجع فى علم الهارنك واالجهماعوالهى ت
فقد أردع ارن خلدون فى ه ا الميندان فنى زماننه، وأسنس بَّرداعاتنه لمنن جنا  بعندو فنى علنم الهنارنك 

 واالجهماع .
ومنننن نمننناذج منننا أردعنننه المسنننلم ن فنننى مجنننال العلننن م االنسنننانيه فنننى علنننم الجغأافينننا وضنننعالم ىول 

المننَم ن، وونن ل  وضننعالم ىول مقنناييس عأريننة جغأافيننة، وونن ل  خأنطننة للعننالم فننى عالنند ال ليىننة 
 .     (4)اكهشاف المسلمين ىمأنكا دب  اىوروريين، لي  أثبه  الدراسا  الغأرية ذل 

                                                 

 وما بعدها . 113صـ  1( ينظر : األوائل للعسكرى ج1)

، المنررار  102،  101( حضررارة ديررن دراسررات فررى الحضررارة اإلسررالمية ، دا علررى محمررد عبررد الوهررا  صررـ 2)

 م.2009للطباعة والنشر 

 .103،  103السابق صـ ( ينظر المرجع 3)

( ينظر:حول العالم اإلسالمى فى ثالثين عاماً دا عبد الرودود شرلبى ـ مركرز الرايرة للطباعرة والنشرر واإلعرالم . 3)

بتصرررف، اسررتراتيجيات الرردعوة اإلسررالمية فررى أمريكررا الشررمالية ـ  130،  139م صررـ1993القرراهرة ط . األولررى 

 3م جرـ1999هرـ ـ 1320فى العالم ـ دار الندوة العالمية للشبا  المسلم ط افتا  مالك ـ موسوعة األقليات المسلمة 

 .   1232صـ
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ورعد فهل  نماذج دليلة جدا  مما ددمنه العلمنا  المسنلم ن منن  رنداعا  فنى مجنال العلن م اإلسنقمية 
من أميين ال يقأأون وال يكهب ن  لى مىكنأنن ومبندعين فقالنا ،  واإلنسانية، لقد ل ل اإلسقم العأب

فنننى وثينننأ منننن المجننناال .... ، وإلنننى ذلننن  يشنننيأ العقمنننة ارنننن  ا  ونحنننام، وأ  ننن ليين، وأألبنننا ، ورواأل
  دورهم في ل ن ألكام الشأنعة ي ق الأجال وانخلدون فى تارن ه فى أكثأ من م ضع فيق ل: ، 

 لنم عأب ي مئ  والق م وأ حابه الشأع  الة من تلق و بما لس ةوا الكهاب من مَخ ها عأف ا ودد
 يسننننم ن  كننننان اف  لاجننننة  ليننننه ألعننننهالم وال ، ليننننه ألفعنننن ا وال والهنننندونن والهننننَليف الهعلننننيم أمننننأ يعأفنننن ا

 أمنة كنان ا العأب الن ن أميين وليس اهاب الك يقأأون  ال ين أيبالقأا  ن  ونقله ذل  بحم  الم هصين
 الملنة  ندر كن ل  منأاى ورقني ي مئن  لغأارهنه االسم رال ا للكهاب دارئا المم  كان من فاخه  أمية

 وومن  االسنه باا وتمكنن الكهناب بممارسنة العنأب منن اىمينة وذهبن  ،اإلسنقم أمصار عمم  ثم
 .(1)،القأا  من والعلما  الىقالا  باسم فبدل ا وعلما   اعة وأ بح الىقه

 . الم هلىة رداعا  فى مجال العل م ال مأنةوهك ا أسالم العلما  المسلم ن بكثيأ من اإل
 العلوم التعريبي  والعملي .                                                ثانيًا:  ل ميدان 

ونننان نصنننية العنننأب دبننن  اإلسنننقم منننن العلننن م الهجأنبينننة منننا عنننأف عننن الم منننن ، الكنننى ، و ،  لقننند 
، وعلنى النأةم منن ذلن  فقند ونان ا ألسنن  ية اىخنأع ورعض اىم ر البدائ الحجامة ، وادهىا  اىثأ،

لال من اىورريين فى تل  الىهأم لي  ونان ا يجأمن ن منن يىكنأ فنى مثن  تلن  العلن م ن ومنا سنبق  
اإلأارم ن ، فلما جا  اإلسقم ول  أتباعه على اىخ  بكن  منا هن  ننافع، ولىن  أنمنارهم  لنى وثينأ 

إلنسان، وألعاهم  لى  عمال العق  والىكأ انطلق ا فى رر ع من اإلأارا  العلمية المهعلقة بالك ن وا
اىرض يجمعن ن ونن  منا هنن  نننافع منن علنن م السننابقين ونهناجالم العلمننى فننى ون  المجنناال ، وجننار ا 
ر مننأهم وفكننأهم فننى ج بننا  الكنن ن، وتىهقنن  عقنن لالم عننن ألنن ان مننن اإلرننداعا  فننى مينناألين العلنن م 

هنى تجن ب الحنندائق لهجمنع الألينق مننن اىزهنار فه نأج أننأابا  الهجأنبينة الم هلىنة، فكنان ا وال حلننة ال
 طيبا م هلف اىل ان فيه أىا  لل ا .

 العطأنننة، وال ق ننا  والمسننهحلبا ، الكحنن ل، اخهننأع مننن أول هننم :الصــيدل  معــال  فــ  ـ  1
 أمالُمننن اىألوننننة لبنننا  ةلنننف منننن أول وهنننم م،اه  أَ الَمننن تأوينننة فننني الزئبنننق منننأم ىول النننأازي  واسنننه دم

 المعم لننة اىألونننة ةلننف مننن أول وهننم النندوا ، اسهسنناةة مننن المننأنض ليننهمكن السننكأ، مننن قفبغنن
 واللننزوع، والمسنناليق الضننماألا  وتأويننة وضننع تحضننيأ وارهكننأوا رأعنن ا كمننا لبنن ب، أننك  علننى
 أأننالأ ومنن الحديثنة، للجننأو  ةطنا  أو كشنماعا  ال دن ، مننع تجنف منأاهم  نن ع علنى ودىن ا ودند
ن هنن360 سنن ة المهنن فى وادنند، رننن الكننأنم عبنند رننن محمنند رننن عبنندالألمن ةاىألوننن علننم فنني رننأع مننن

 . م1310، وماس نة المارألي ى البغداألع العأادىم1103
                                                 

 دار إحياء التراث ، بيروت لبنان. 3، ط 333، 333صـ  1تاريخ ابن خلدون ج(1)

. 



 333 

كان المسلم ن أول من ارهكأ خي ا الجأالة ووثيأا  من اىألوا   :التشريحو  معال الطب و  ـ  2
ميينز رننين الجندرع والحصننبة، الجأالينة، وأول منن اههمنن ا بالطنة ال ىسنى، ووننان لالنم السننبق فنى اله

 ارنن دبن  من الشأنانية الدورم وو ل ( الأئ نة الدم نة الدورم) الصغأع  الدم نة الدورم اكهشاف وفى
 تشنأنح فني أرندع او  الندم، لمنأور فهحاتالا واتجاو ووظيىهالا، القلبية، اىةشية عدأل واكهشى ا ال ىيس،
 آلنننة العنننين أن وري ننن ا عضنننق ، سننن  مقننن لل المحأونننة العضنننق  أن واكهشنننى ا وجأالهالنننا، العيننن ن 
ما ألى و من وهة وما وضع و منن دن انين ونمأننا  فنى  لى ، ه ا باإلضافة با أم وليس  للبصأ

ه ا المجال، ومن أأالأها وهة ارن سي ا، والهى تعد من أهنم مأاجنع الطنة فنى العنالم لهنى الين م، 
الميدان: الأازع، وارن ال ىنيس، وارنن   لى ةيأ ذل  من ارهكارا ، ووان من رواأل المبدعين فى ه ا

 .سي ا، وارن الاليثم 
 ذا ذوأ  الكميا  ذوأ أيك المبدعين رق م ازع ن فنى هن ا الميندان ن وهن   ـ  ل معال الكيمياء: 3

جنننارأ رنننن لينننان فمنننن أهنننم ارهكاراتنننه: نمأننننة دارلينننة المننن األ لقلهنننأاع والىلنننزا  للهَكسننند، واالتحننناأل 
اىوررين ن بعندو بنَلف سن ة، واكهشنف منا يزنند علنى سنبعين مأوبنا  وميائينا   الكميائى، والهى اكهشىالا

وع صننأا، ووننان لننه السننبق فننى وثيننأ مننن العقجننا  الكميائيننة، وارهكننار طننق  المعنناألن واىخشنناب، 
والحبنننأ السنننأع، وومينننا  الحنننأوب ودننند اسنننهعان بنننه هنننارون الأأنننيد فنننى معارونننه، ودننند تنننأى أررعنننة 

 يا ، ووان يلقة بشيك الكيميائيين العأب.وخمسين مؤلىا  فى علم الكم
ــــ 4 ــــم و ــــ ـ  علننننم وتأعننننأع ونشننننَ ولنننند فلقنننند( الل ةارتمننننا ) أسننننس مننننن أول هننننم :الرياضــــيات عل

 ينند علننى االرهكننارا  مننن سلسننلة لجالنن أل تك ن ننه فنني يأجننع النن ي اإلسننقمية، الننبقأل فنني الل ةارتمننا 
 وأرني المصنأي، الصندفي ين نس وارنن الحأانني، الىنهح رنن سن ان: مث  الأناضيا ، علما  من عدأل

، وأول من اسهعم  الصىأ، والكسأ العشأع، وارهكار منا المغأري لمزم وارن ال س ي، على الحسن
يعنننأف بالجننن ر اى نننم، واسنننهعمال الأمننن ز فنننى المعننناألال  الأناضنننية، وارهكنننأ ال ننن ارزمى اىردنننام 

، وهننى مننا تعننأف بآلنناأل ومننا ارهكننأ الم م مننة العشننأنة ل ردننام 5-4-3-2-1العأريننة علننى  نن رم: 
   عشأا  مئا  ... .

فقنند ت سننع فيننه المسننلم ن بعنند أن اخهأعنن ا أسننا  لسنناب المثلثننا ، فحققنن ا  ـ  ــل معــال الفلــر: 5
طننن ل محنننيط اىرض، وأخننن وا ارتىننناع القطنننة، وأدنننام ا المأا ننند الىلكينننة، ورسنننم ا خنننأائط لل جننن م 

ال معأوفنة  لنى الين م، وعأفن ا لجنم الم م رم فى فلكالنم، مطلقنين علنى بعضنالا أسنما  عأرينة ال تنز 
اىرض بقيننا  ألرجننة سننطحالا، وعي نن ا الكسنن ف وال سنن ف، ووننان مننن أأننالأ الىلكيننين المسننلمين ، 

 ارن ي نس ، ال ع اكهشف الب دول، ، وارن الشاطأ، وةيأهما.
ــ معــاالت أخــرى:6 ه نناى العدينند مننن المجنناال  اىخننأع الهننى أرنندع فيالننا المسننلم ن فىننى مجننال  ـ

السنكأ، وفننى مجنال الزراعننة وننان  ان لالنم السننبق فنى  نن اعة النن رع، والبناروأل، وتكأنننأالصن اعة ونن
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، ن عنننا  منننن ال باتنننا ، 282، وطنننأع زراعنننة ،ملالنننم السنننبق فنننى تحليننن  أنننن اع الهأرنننة وارهكنننار اىسنننمد
 والهعأف على أمأاض ال باتا  وعقجالا.

ا و ل ا  ليه من  رداعا  لنم أما فى مجال العمارم، فما خلى و من آثار معمارنة خيأ أاهد على م
 .(1)تسبق، فقص ر المسلمين ومساجدهم فى رلدان العالم العأرى واىوررى أكثأ من أن تحصى

فهل  نماذج دليلة جدا  من  رداعا  المسلمين فى ون  ميناألين الحينام، وهنى خينأ أللين  وأناهد  وبعد
أخن  بنه أر ا هنا،  ذ  ن منا  على عممة الم الج اإلسقمى و نقليهه لهحقينق اإلرنداع فنى اىمنة  ن

سننبق ذوننأو مننن نمنناذج لالنن  تطبيننق عملننى لمنن الج اإلرننداع اإلسننقمى علننى أرض ال ادننع، فقنند نقنن  
اإلسننقم أتباعننه مننن اىميننة والجالنن   لننى الأننناألم فننى ونن  مجنناال  الحيننام، وعجبننا  ىمننة تمهلنن  هنن ا 

 مياألين الحيام ! الم الج فهه لف عن روة الحضارم، وال يكن لالا الأناألم اإلرداعية فى 
  ــاتمـــالخ

تهحقننق الغايننا ، وأ ننلى وأسننلم علننى  الحمنند للننه رب العننالمين، ر عمهننه تننهم الصننالحا ، وره فيقننه
 خاتم أنبيا  الله ورسله، سيدنا محمد وعلى آله و حبه وسلم تسليما  وثيأا  ورعد. 

اإلسننقمية عامنن  مننن أهننم ع امنن  نالضننة اىمننة  فقنند ط فنن  مننن خننقل  ننىحا  هنن ا البحنن  مننع
وتقدمالا، وديمة من القيم العميمة الهى تحهاج اىمة  لى  ليائالا فى نى   أر ائالنا فنى ظن  وادعالنا 
المعا أ؛ لهع أل اىمة  لى سارق عالدها من الهقدم والأدى، ودد ت    البال  من خقل الدراسة 

 ما يلى:
اع بشنأع منن  نعنام المن عم علنى ن أن اإلرداع الحقيقى والمطلق للمبدع ن سبحانه وتعالى ن وو   رند1

 عباألو، وفيض من رلمهه. 
ن أن اإلرننداع فننى المىالنن م اإلسننقمى ي هلننف ع ننه فننى المىالنن م الغأرننى فلننيس اإلرننداع مجننأأل فكننأم  2

جدينندم تطننأأ علننى النن هن في ىنن ها  ننالبالا ومننا ع نند الغننأريين، ولكننن اإلسننقم أضنناف  لننى مىالنن م 
 يدا  اليصطدم مع ث ار  الدين وديمه.اإلرداع مع ى جديدا  بَن يك ن نافعا مى

                                                 

 333دا إسماعيل راجى الفاروقى، دا لوس لمياء الفراروقى صرـ –ينظر للتفصيل: أطلس الحضارة اإلسالمية  (1)

هررـ 1319المعهررد العررالمى للفكررر اإلسررالمى ط األولررى  –العبيكرران السررعودية  –عبررد الواحررد أبررو لؤلررؤة  ترجمررة دا

مصرر  –وما بعدها مكتبة الخرانجى  330جالل مظهر صـ –م، حضارة اإلسالم وأثرها فى الترقى العالمى 1993

هرـ 1303 3دة بيرروت طدار اآلفراق الجدير 223هونكره صرـ زيغريد –بدون ط، شمس اإلسالم تسطع على الغر  

ومررا بعرردها دار الرروراق  219م ترجمررة فرراروق بيضررون، مررن روائررع حضررارتنا، د مصررطفى السررباعى صررـ 1903

م ، موسرروعة الحضررارة اإلسررالمية، تحريررر مجموعررة مررن العلمرراء والمفكرررين، 1999هررـ 1،1320والنيررربين ، ط

على للشئون اإلسالمية وزارة األوقراف وما بعدها ، المجلس األ393تحت إشراف أد حمدى محمود زقزوق ، صـ 

 دار ابن حزم .   30ـ23م، التخلف العلمى فى واقع المسلمين المعاصر، د أنس أحمد كرزون صـ 2003هـ 1333

 



 333 

ن ليس اإلرداع أمأا  ناألر الحدوف أو لكأا  علنى أفنأاأل م هصنين، ولكنن ملكنة اإلرنداع مهن فأم ع ند  4
كثيننأ مننن ال ننا  ولكننن ر سننة مهىاوتننة، ومننا علننى اإلنسننان  ال أن يسننهثمأها فيمننا ي ىننع ونن  لسننة 

 طادهه وددراته.
يهحقق ونؤتى ثمارو، م الا ما يهعلق باإلنسان نىسه، وم الا ما ن يهطلة اإلرداع عدألا من الع ام  ل3

 يهعلق بَسأته وم الا ما يهعلق بالمجهمع وك .
 ن أن الدين اإلسقمى وان له السبق فى االههمام باإلرداع ورعاية المبدعين. 2
ام العقن  ن وضع اإلسقم م الجا  د نما  لهحقيق اإلرداع لدع اىفأاأل واىمم، من أهم خط اتنه : الهنأ 6

والح  على  عماله فيما ي ىع، والح  على طلة العلم وإتقان العم ، والهعأف على سن ن اللنه فنى 
 الك ن مع االنهىاع بما فيه من طادا ، وتقديأ الم هبة ورعاية الم ه رين.

ن لم يهأى اإلسقم أمأ اإلرداع ألون ضابط أو ديد ولكنن وضنع الضن ابط والضنمانا  الهنى تحقنق 0
إلسنقمى علنى مسنه ع اىفنأاأل والجماعنا ، وتأأند الطادنة اإلرداعينة، وتحىنا للمبندع لقنه الم الج ا

 ولدنسان وأامهه .
ننن الحأنننة اإلرداعيننة ال تع ننى الهطنناول علننى دننيم النندين وث ارهننه أو لقنن ع اإلنسننان ووأامهننه أو دننيم 8

 المجهمع وأعأافه.
زمننان ومكننان، ودنند دنندم  ونن  ق فننىننن أن المنن الج اإلسننقمى لهحقيننق اإلرننداع دارنن  و ننالح للهطبينن9

 المسلم ن اىوائ  الدلي  على ذل .
ن أن المسنلمين اىوائن  ع ندما الهزمن ا ب طن ا  المن الج اإلسنقمى سنبق ا اىمنم لضنارنا  وتى دن ا 11

 فى و  مياألين الحيام.
نن ولكنن يأجنع  ن السنبة فنى تنَخأ المسنلمين لضنارنا  ال يأجنع  لنى اإلسنقم ن ومنا ينزعم النبعض11

 لى عدم الهزام المسلمين بم الجه. 
فمننا علننى المسننلمين فننى عصننأنا الحاضننأ عامننة والقننائمين علننى أمننأ اىمننة خا ننة  ال أن يعنن ألوا 

 الج اإلسقم الصحيح؛ ليسهضيئ ا ر  رو فى و  مياألين الحيام؛ وأن يَخ وا بَسباب الهقدم والأدى، ل
ل اللننه تعننالى أن يأألنننا  ليننه رأل الكننأام لهعنن أل ل مننة اإلسننقمية عزتالننا ووأامهالننا وسننارق عالنندها، نسننَ

عليه،  نه ولى ذل  والقاألر عليه، وآخأ ألع انا أن الحمد لله رب العالمين، و   الله على سيدنا 
 محمد وعلى آله و حبه وسلم  
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