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 انمهخص :

َؿّٗٛ تهُٔ َؿه١ً ايسضاغ١ يف بٝإ 

ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّ َٚٓٗذ١ٝ إزاضت٘، ٚعح 

ايع٬ق١ بني َبسأ ايتٛقـ عٓس ايٓكٛم 

ايؿطع١ٝ بعس انتُاٍ ايتؿطٜع ٚاْكطاع 

ايٛسٞ، ٚبني سل ا٫دتٗاز ٚا٫بتهاض 

ايؿهطٟ، َٚا ٜٓتر عٔ شيو َٔ إهاز 

اؿًٍٛ اييت تػاِٖ يف َٛاد١ٗ َتطًبات 

 َٚػتذسات ايعكط يف ناؾ١ اجملا٫ت اييت

 وتادٗا ايٓاؽ ٚيف نٌ ظَإ َٚهإ.

ٖٚسؾت ايسضاغ١ إىل إثبات ايٓكٛم اييت 

أغػت ؿل ا٫بتهاض ايؿهطٟ، ٚعح 

ايع٬ق١ بني ثبات ايٓكٛم ايؿطع١ٝ َٚػا٥ٌ 

ا٫دتٗاز باعتباضٖا ْٛعا َٔ ا٫بتهاض 

ٚايتذسٜس، ٚإثبات شّ اإلغ٬ّ يًذُٛز 

ٚايتكًٝس ا٭ع٢ُ، ٚتكسِٜ مناشز ٚاقع١ٝ ت٪نس 

طبٝل ايعًُٞ ٫بتهاضات عًُا٤ اإلغ٬ّ ايت

 ع٢ً َط ايعكٛض ست٢ َٜٛٓا ٖصا.

ٚاعتُست ايسضاغ١ ع٢ً املٓٗر ايٛقؿٞ 

ايتشًًٝٞ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ املٛنٛع يف املكازض 

ٚاملطادع املتٛؾط٠ يف املهتب١ اإلزاض١ٜ 

 ٚاإلغ١َٝ٬.

ٚدا٤ت ايسضاغ١ بج٬ث١ َباسح، ؾهإ 

املبشح ا٭ٍٚ: َبشح متٗٝسٟ، تٓاٍٚ تعطٜـ 

ا٫بتهاض ٚا٫دتٗاز ٚايتكًٝس ٚع٬ق١ شيو 

با٫بتهاض ايؿهطٟ َٚٓٗذ١ٝ إزاض٠ ا٫بتهاض 

يف اإلغ٬ّ. ٚاملبشح ايجاْٞ تٓاٍٚ تؿذٝع 

اإلغ٬ّ ي٬بتهاض ٚشّ اؾُٛز ٚايتكًٝس 

س٫ي١ ايكطإٓ ا٫ع٢ُ، ٚتٓاٍٚ َباسح َتعًك١ ب

ٚايػ١ٓ ع٢ً تؿذٝع ا٫بتهاض ايؿهطٟ ٚشّ 

اؾُٛز ٚايتكًٝس، ٚاملبشح ايجايح تٓاٍٚ 

مناشز ٚاقع١ٝ ي٬بتهاض يف اإلغ٬ّ، َٔ 

خ٬ٍ اغتعطاض مناشز ٚاقع١ٝ َٔ عكط 

ايٓٗه١ اإلغ١َٝ٬، ْٚكٌ املك٫ٛت عٔ 

َؿاٖري عًُا٤ ايػطب ٚايؿطم يف أثط اؿهاض٠ 

يعامل١ٝ يف املؿطم اإلغ١َٝ٬ يف اؿهاض٠ ا

ٚاملػطب، ٚنصا اغتعطاض بعض ايتطبٝكات 

املعاقط٠ يًشًٍٛ اييت قسَٗا عًُا٤ اإلغ٬ّ 

 يف ايعكط اؿسٜح.

تا٥ر اييت أؾطظتٗا ايسضاغ١: َٚٔ أِٖ ايٓ

إثبات إٔ اإلغ٬ّ ؾطع ي٬بتهاض َٔ خ٬ٍ 

ا٫دتٗاز ٚاإلبساع ايؿهطٟ، ٚأْ٘ ميٓع َٔ 

اؾُٛز ٚايتكًٝس ا٭ع٢ُ غري املبين ع٢ً 

اؿذر ٚايرباٖني، ٚأثبتت ايع٬ق١ ايٛطٝس٠ 

بني َؿَٗٛٞ ا٫دتٗاز ٚا٫بتهاض ايؿهطٟ، 

ٝا٠ ٚإٔ اإلغ٬ّ ؾطع٘ ملٛانب١ َػتذسات اؿ

املعاقط٠ باعتباضٙ قاًؿا يهٌ ظَإ َٚهإ 

َٔ خ٬ٍ املٛاظ١ْ بني ثبات ايٓكٛم ايؿطع١ٝ 

ٚقسغٝتٗا، ٚبني اؿاد١ إىل ا٫بتهاض 

ٚايتذسٜس يتًب١ٝ ا٫ستٝادات املتٓٛع١ يف نٌ 

ا٫ظ١َٓ ٚايعكٛض، ٚأنست ايسضاغ١ إٔ 

ا٫دتٗاز ٚا٫بتهاض ايؿهطٟ َٔ أقٍٛ 

 ا٭ظ١َٓ ايسٜٔ، ٚإٔ عًُا٤ اإلغ٬ّ يف
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املعاقط٠ قازضٕٚ ع٢ً تكسِٜ اؿًٍٛ ايع١ًُٝ 

ملؿه٬ت ايعامل املعاقط اغتٓازا إىل َٓٗر 

أغ٬ؾِٗ، إشا اغتٛعبٛا تاضىِٗ ٚغًهٛا 

ططٜكِٗ. نُا أثبتت ايؿهٌ ايهبري 

يًشهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ع٢ً سهاض٠ ايعامل ؾطقا 

ٚغطبا ابتسا٤ َٔ ايكِٝ ٚا٭خ٬م، َٚطٚضا 

ْتٗا٤ بايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ بايًػ١ ٚاٯزاب، ٚا

 ٚا٫خرتاعات املعاقط٠.

َٚٔ أبطظ تٛقٝات ايسضاغ١: ايعٓا١ٜ 

بسضاغ١ املٓٗر اإلغ٬َٞ يف ا٫بتهاض 

ايؿهطٟ، ٚزضاغ١ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ يف 

عكط ايٓٗه١ َٚعطؾ١ اثط شيو يف سٝا٠ 

ايبؿط١ٜ ٚايٓٗه١ املعاقط٠، نُا أٚقت 

بطؾض ايتؿهري ا٫ْٗعاَٞ يًُجكؿني َٔ 

ػًُني ايصٟ ٜهطؽ خطاؾ١ إٔ اإلغ٬ّ امل

غبب تأخط املػًُني، ٚاغتعاز٠ ايجك١ بعًُا٥ِٗ 

ٚتاضىِٗ، ٚتهٜٛٔ َهتب١ غ١َٝ٬ 

َتدكك١ بايتٓكٝب ٚايتدطٜر ٚايرتمج١ 

ٚايٓؿط يًرتاخ ايعًُٞ ٚايؿهطٟ يعًُا٤ 

اإلغ٬ّ يف عكط ايٓٗه١، ٚإزضاز 

ابتهاضاتِٗ يف املٓاٖر ايسضاغ١ٝ غعٝا 

ت ٚأَج١ً وتص٣ بٗا يف يتكسميِٗ نكسٚا

 ططٜل ايٓٗه١ املعاقط٠.

Abstract : 
The problem of the study lies in 

the statement of the concept of 

innovation in Islam and its 

administration methodology; 

investigating the relationship 

between the principle of stopping at 

religious provisions after the 

legislation is complete and 

revelation is interrupted، and the 

right of diligence and intellectual 

innovation; and in the solutions that 

contribute to cope with the 

requirements of the current 

developments in all fields people 

need in every time and place. 

The study aims at confirming the 

provisions that constitute the right of 

intellectual innovation، investigating 

the relationship between religious 

provisions stability and diligence 

issues as a sort of innovation and 

renewal، demonstrating the 

defamation of Islam to the deadlock 

and mimicry، and providing realistic 

examples confirming the practical 

application of Islamic scholars' 

innovations throughout the ages to 

the present day. 

The study uses the descriptive 

analytical methodology by studying 

the topic through the sources and 

references available in the 

Administrative & Islamic Library. 

The study consists of three 

chapters. under each chapter many 

parts that the first chapter is 

introductory for the study. It 

addresses the definitions of 

innovation، diligence and mimicry، 

and the relationship of that with the 
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intellectual innovation as well as the 

methodology of innovation 

management in Islam. The second 

chapter talks about the Islam 

encouragement for innovation and 

defamation of deadlock and 

mimicry. It also tackles some issues 

related to Qur'an and Sunnah 

evidence which encourage 

intellectual innovation and condemn 

deadlock and mimicry. The third 

chapter presents realistic examples 

of innovation in Islam، through 

reviewing realistic examples of 

Islamic Renaissance era. It transfers 

some statements of Eastern and 

Western scholars celebrities، which 

show the effect of Islamic 

civilization on the world civilization 

and the East and the West as well. 

The chapter then  reviews some of 

the contemporary applications of the 

solutions provided by the Islamic 

scholars in the modern era. 

The most important findings of the 

present study prove that Islam 

legislates innovation through 

diligence and intellectual creativity. 

Islam also prevents deadlock and 

mimicry which are not based on 

cogency and evidence. The findings 

also have revealed that there is a 

strong relationship between the 

concept of diligence and intellectual 

innovation that Islam has legislated 

it to keep abreast of the 

developments in contemporary life 

as valid  for every time and place. 

And through balancing the religious 

provisions and sanctity stability، and 

the need for innovation and renewal 

to meet the diverse needs of all 

times and ages، the study has 

confirmed that the diligence and 

intellectual innovation are of Islam 

fundamentals، and the Islamic 

scholars of modern times are able to 

provide practical solutions to the 

problems of the contemporary world 

according to the approach of their 

ancestors، if they really perceive 

their history and go the right way. It 

also proved the great merit of 

Islamic civilization on the East and 

West world civilization، starting 

from values and morals through 

language and literature ending with 

the Applied Sciences and 

contemporary inventions. 

The main recommendations of the 

study are to study Islamic 

curriculum regarding intellectual 

innovation and Islamic history in the 

Renaissance era to see the impact of 

that on human life and contemporary 

Renaissance. It is also recommended 

that revolution should be led on the 

defeatist thinking of Muslims 

Intellectuals who establish a myth 

that Islam is the cause of Muslims 

delay. People should also restore 

confidence in their scientists and 

history، build an Islamic library 

specialized in exploring، graduating، 

translating and publishing the 

scientific and intellectual heritage of 

Islamic scholars during the 

Renaissance era، and to include their 

innovations in the curriculums in 

order to present them as role models 

to be imitated through the 

contemporary Renaissance. 
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 مقذمة :

٫ؾو إٔ اإلغ٬ّ ؾطٜع١ دا٤ت يطعا١ٜ َكاحل ايٓاؽ يف نٌ ظَإ َٚهإ، ٚمل 

هٔ قكٛض٠ ع٢ً عكط قسٚز أٚ ظَٔ َعني، َٚٔ ادٌ شيو ؾإْٗا ب٬ ضٜب أٚدست ت

 ظَإ.ٚقٛاعس ٚأغؼ يًُػتذسات اييت تعٗط يف أٟ َهإ 

زٚات ملعاؾ١ املػتذسات أ ٚبايطغِ َٔ تهُٓٗا يكٛاعس ٚاقٍٛ ضاغد١، ؾإْٗا ؾطَّعت

ا٫بتهاض بعس عكط ْعٍٚ ايتؿطٜع، َٚٓٗا ا٫دتٗاز ايصٟ ميهٔ إٔ ٜعس ْٛعًا َٔ 

ايؿهطٟ، قاّ ب٘ ايكشاب١ يف سٝا٠ ايٓيب عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ، َٚٔ بعسِٖ عًُا٤ 

املػًُني ع٢ً َط ايعكٛض َٔ تاضٜذ اإلغ٬ّ، ؾكازٚا ْٗه١ ع١ًُٝ ؾٗسٖا ايعامل، 

دصٚضٖا ضاغد١ نُا ْعٍ بٗا ايٛسٞ، ٚمثاضٖا ٜاْع٘ ٚباضظ٠ يف تًو ا٫ظ١َٓ ناْت 

 صا.ٚايعكٛض اي٬سك١ إىل َٜٛٓا ٖ

 مشكلة الدراسة :

إشا غًَُٓا إٔ ايؿطٜع١ قس أزت زٚضٖا إبإ ايبعج١، ٚؾُٝا ت٬ شيو َٔ ايكطٕٚ ا٭ٚىل يف 

ات٘ ايبػٝط١ ٦َٜٛص، ؾٌٗ تكًح ايّٝٛ يًٛؾا٤ عادات ٝقٝا١ْ اجملتُع، ٚايٛؾا٤ عاد

 .؟ضًٛغٗا ايػا١َٜ يف ايتعكٝس ٚايتطٛٚبٗا، عفتُعاتٓا املعاقط٠ ع٢ً تؿابهٗا ٚتٓٛ

ؾكس ٜتػا٤ٍ َتػا٥ٌ: ، ٚدٖٛط ايؿطٜع١ ٖٛ ايجبات، ريٕ دٖٛط اإلْػإ ٖٛ ايتػإ

ٖصا  سادات ايكطٕٚ ا٭ٚىل إٔ تًِبٞ سادات نٝـ يًكٛايب ايتؿطٜع١ٝ ايجابت١ اييت يبت

قسٚز٠  ايت ؿطٜع١ٝ ٕ ايٓكٛم، ٚمبا أايكطٕ ايصٟ ؾذط ايصض ٠ََّ، ٚغعا ايؿها٤؟

َتٓا١ٖٝ، ؾأ٢ْ يًُشسٚز املتٓاٖٞ إٔ ًِٜبٞ  اإلْػإ َتذسز٠ ٚغري ، ٚسادات١َٚتٓاٖٝ

 (22)سادات اي٬قسٚز ٚإٔ ٜؿٞ عادات٘؟

بٝإ اإلداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ املططٚس١ َٔ خ٬ٍ تهُٔ َؿه١ً ايسضاغ١ يف ٚيصيو 

عٓس  ايتٛقـَبسأ ايع٬ق١ بني  ٚايبشح يفَؿّٗٛ ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّ َٚٓٗذ١ٝ إزاضت٘، 

ؿطٜع ٚاْكطاع ايٛسٞ، ٚبني سل ا٫دتٗاز ٚا٫بتهاض ايٓكٛم ايؿطع١ٝ بعس انتُاٍ ايت

تػِٗ يف َٛاد١ٗ َػتذسات ايعكط اييت ًٍٛ اؿايؿهطٟ، َٚا ٜٓتر عٔ شيو َٔ إهاز 

 يف ناؾ١ اجملا٫ت اييت وتادٗا املػًُٕٛ يف نٌ ظَإ َٚهإ.

 غ١ً٦ ايتاي١ٝ:ٚميهٔ تًدٝل َؿه١ً ايسضاغ١ يف ا٭
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 ا٫بتهاض ايؿهطٟ؟نٝـ أغػت ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ؿل  .1

 ٚبني سل ا٫دتٗاز ٚا٫بتهاض اإلغ١َٝ٬، ْكٛم ايؿطٜع١يف جبات ايَا ايع٬ق١ بني  .2

 َٛاد١ٗ َؿه٬ت َٚػتذسات ايعكط؟ايصٟ ٜؿهٞ إىل 

املػتذس٠ ٚا٫ستٝادات هاز اؿًٍٛ ٚاملداضز يٮسساخ ٚايٓٛاظٍ إا٫بتهاض يف  ٌٖ .3

 ؟يف اإلغ٬ّا٫بتساع املصَّٛ َؿّٗٛ ٜسخٌ يف  بعس عكط ْعٍٚ ايتؿطٜع

 ا٫بتهاض املتذسز؟ َؿطٚع١ٝع٢ً  ٍتساإلغ٬ّ تاضٜذ يف ٌٖ ٚدست مناشز ٚاقعٝ٘  .4

 أٍداف الدراسة :

َٔ  ،نٝـ أغػت ايؿطٜع١ ؿل ا٫بتهاض ايؿهطٟ إثباتتٗسف ايسضاغ١ إىل 

َؿطٚع١ٝ ٚبني  ،ثبات ْكٛم ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬َبسأ خ٬ٍ تكطٜط ايع٬ق١ بني 

ٚع٢ً  ،تكسِٜ اؿًٍٛ املعاقط٠ يًُػا٥ٌ املػتذس٠ يف نٌ ظَإ َٚهإٗاز يا٫دت

 بايتشسٜس إىل َا ًٜٞ:ايسضاغ١ ٗسف تٚ. كتًـ اؾٛاْب ٚاجملا٫ت اؿٝات١ٝ

 اييت أغػت ؿل ا٫بتهاض ايؿهطٟ.ايهتاب ٚايػ١ٓ ْكٛم إثبات  .1

 ٛقؿٗاب ،َػا٥ٌ ا٫دتٗازايؿطع١ٝ، ٚبني  ثبات ايٓكٛمَبسأ إثبات ايع٬ق١ بني  .2

 ْٛعًا َٔ ا٫بتهاض ٚايتذسٜس.

إثبات إٔ اإلغ٬ّ شّ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ غري املبين ع٢ً اؿذر ٚايرباٖني، ٚأْ٘ ؾطَّع  .3

 إلعُاٍ ايؿهط ٚايبشح ايعًُٞ يف ن٤ٛ ايٓكٛم ايجابت١ يف ايؿطٜع١.

 ي٬بتهاض يف اإلغ٬ّ. ايؿعًٞع٢ً ايتطبٝل ٚاقع١ٝ مناشز  تكسِٜ .4

زَاد٘ نُٔ إٚ ،َبسأ إزاض٠ ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّ تكطٜط اـطٚز بتٛقٝات تٗسف إىل .5

 ايؿهط اإلزاضٟ املعاقط.

 أٍنٔة الدراسة : 

 ت١ُٖٝ:١ٝ ايسضاغ١ يف ا٭َٛض اٯأتهُٔ 

ٚيٝػت  ;يف ق٬س١ٝ ايؿطٜع١ يهٌ ظَإ َٚهإ بإط٬مايكا٥ِ ؼطٜط ايٓعاع  .1

 قكٛض٠ يف ظَٔ ْعٍٚ ايٛسٞ.

تكسِٜ اؿًٍٛ يًبؿط١ٜ يف يف  اإلغ٬ّضٜاز٠ تكسِٜ مناشز َؿٗٛض٠ يف ايتاضٜذ ع٢ً  .2

 ن٤ٛ ايجٛابت ايؿطع١ٝ.
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 عٔ إزاض٠ ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّ.دسٜس ثطا٤ املهتب١ ايعطب١ٝ مبطدع إ  .3

 ثطا٤ يًُٛنٛع.قس تهٕٛ ايسضاغ١ ْٛا٠ يًباسجني ملعٜس َٔ اإل .4

 ميَجٔة الدراسة :

ايباسح ع٢ً املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ زضاغ١ املٛنٛع قٝس  اعتُس

اإلغ١َٝ٬، ثِ اـطٚز بٓتا٥ر اإلزاض١ٜ ٚ ايبشح يف املكازض ٚاملطادع املتٛؾط٠ يف املهتب١

ٚتٛقٝات تػِٗ يف تععٜع َؿّٗٛ ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّ، ٚاغتدساَ٘ يف تععٜعٖا 

 ٠.نجكاؾ١ يس٣ ا٭ٚغاط اإلزاض١ٜ املعاقط

 ٍٔكلٔة الدراسة :

 َباسحداب١ عٔ تػا٫٩تٗا، غٛف تؿتٌُ ع٢ً ث٬ث١ ٚيتشكٝل أٖساف ايسضاغ١ ٚاإل

، ٚع٬قت٘ باإلبساع تعطٜـ ا٫بتهاض َبشح متٗٝسٟ، ٜٚتِ َٔ خ٬ي٘ ;ا٭ٍٚ املبشح ٖٞ:

ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّ ٚ ايع٬ق١ بني ا٫دتٗاز، ا٫دتٗاز ٚايتكًٝسٚايتذسٜس، تعطٜـ 

َٓٗذ١ٝ إزاض٠ ا٫بتهاض يف ، ٚٚا٫بتساع بساعايع٬ق١ بني ا٫بتهاض ٚاإل، ايؿهطٟ

ا٭ع٢ُ،  شّ اؾُٛز ٚايتكًٝس، ٬ٚبتهاضاإلغ٬ّ يتؿذٝع . أَا املبشح ايجاْٞ; اإلغ٬ّ

تؿذٝع ايتؿهري ٚايتسبط َٚها١ْ ايعكٌ يف اإلغ٬ّ، ع٢ً ٚايػ١ٓ ز٫ي١ ايكطإٓ ؾٝتٓاٍٚ: 

مناشز ٚاقع١ٝ ; ايجايح بشحاملا٭ع٢ُ. ٚ ًذُٛز ٚايتكًٝسي اإلغ٬ّشّ تكسِٜ ا٭زي١ ع٢ً 

، ؾٝتٓاٍٚ عكط اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚأثطٙ يف اؿهاض٠ ايعامل١ٝ، يف اإلغ٬ّ ي٬بتهاض

؟ َاشا نػب ايعامل بطؾع١ املػًُني، مناشز ع١ًُٝ َٔ عكط ايٓٗه١ اإلغ١َٝ٬بتكسِٜ 

ِ ؽتِ بٓتا٥ر ايسضاغ١ ، ثتطبٝكات َعاقط٠ يٓتا٥ر ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّٜٚكسّ 

 ٚتٛقٝاتٗا.

 األول: مبحث تمهٍذي مبحثان

 ،َٚؿّٗٛ ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس ،ٜتٓاٍٚ ٖصا املبشح َع٢ٓ ا٫بتهاض يػ١ ٚاقط٬سًا

ثِ  ،ٚا٫بتساع بساعٚبني ا٫بتهاض ٚاإل ،ٚايع٬ق١ بني ا٫دتٗاز ٚا٫بتهاض ايؿهطٟ

 .إزاض٠ ا٫بتهاض يف اإلغ٬َّٓٗذ١ٝ ٜتٓاٍٚ 
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 ّعالقتُ باإلبداع ّالتجدٓد: تعرٓف االبتكار 1-1

ٚابتهطت  ،( ٚأٍٚ ايؿ٤ٞ بانٛضت٘ب َهطإىل َاز٠ ) ٙا٫بتهاض َطز ا٫بتهاض يف ايًػ١:

 .ايػطٜع اإلزضاى  ; املبهطٚايبانٛض َٔ نٌ ؾ٤ٞ ،ايؿ٤ٞ إشا اغتٛيٝت ع٢ً بانٛضت٘

ٚاملبازض٠  ؾا٫بتهاض َع٢ٓ ػتُع ؾٝ٘ َعاْٞ اإلبساع ٚا٫غتشساخ غري املػبٛم

 ٖصٙٚسني ٜٛقـ ايتؿهري بأْ٘ ابتهاضٟ، تهاف إيٝ٘ . ٚايتبهري ٚغطع١ اإلزضاى

 (21)ٚايػساز.  هاب١ٝ ٚاإلبساعا٭ٚقاف يٝهٕٛ ؾٝ٘ ايػبل ٚاإل

 : (26)َٓٗا تعطٜؿاتيف ا٫قط٬ح بٜعطف ا٫بتهاض  يف ا٫قط٬ح :ا٫بتهاض 

تباع منط كتًـ اٚاملأيٛف ٚام ايعاز٠ ٝٔ غعايؿطز ٚقسضت٘ ع٢ً اـطٚز  َباضز٠ (1

 .يف ايتؿهري

ٚاملط١ْٚ  ٜتُٝع بأنرب قسض َٔ ايط٬ق١ ايؿهط١ٜ اقسض٠ ايؿطز ع٢ً اإلْتاز إْتاد (2

 أٚ َٛقـ َجري. ،نا٫غتذاب١ ملؿه١ً َا ;ٚبايتساعٝات ايبعٝس٠ ،ٚا٭قاي١

ايتٛقٌ إىل ؾهط٠ َعاْٞ  تسٚض سٍٛ ٗاأْمما غبل َٔ تعطٜؿات ا٫بتهاض  ٬ْسغٚ

مماضغ١ دسٜس٠، أٚ َعز بني عٓاقط قسز٠ بططٜك١ عكط١ٜ ملٛانب١ ا٫ستٝادات أٚ 

 .اؿسٜج١

 (:26ٖٞ ) عٓاقطسٚض سٍٛ ث٬ث١ تايتعطٜـ ايجاْٞ  ٗاا٫بتهاض نُا ٜٛنشَهْٛات ٚ

ٚإَها١ْٝ  ،تعين ايكسض٠ ع٢ً إْتاز اغتذابات تتػِ بايتٓٛع يف ا٫ػاٖات املط١ْٚ: (1

َع اغتدساّ فُٛع١ َعكس٠ َٔ ا٫غرتاتٝذٝات  ،ايتشٍٛ َٔ َهإ إىل آخط

 .ٚاؿًٍٛ غري ايتكًٝس١ٜ ايٓازض٠ اؿسٚخ

تعين ايكسض٠ ع٢ً إْتاز ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ عُا ٖٛ َأيٛف َٔ ا٭ؾهاض  ا٭قاي١: (2

َع ايػطع١ يف إْتاز أؾهاض َع١ٝٓ يف  ،سكا٥ًٝاإٚايططم ٚا٭غايٝب ْازض٠ اؿسٚخ 

 .َٛاقـ َع١ٓٝ

سض٠ ع٢ً إْتاز اغتذابات عُٝك١ ا٭ثط بعٝس٠ كتعين اي ايبعٝس: ايكسض٠ ع٢ً ايتساعٞ (3

عٝح ٜكبح قازضًا ع٢ً ػاٚظ  ط،عُا تأيؿ٘ اجملُٛع١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املؿه

 .ٚبني ايكسض٠ ع٢ً ا٫بتهاض ٚاإلبساع ايعاز١ٜايؿذٛات املتػع١ بني ا٭َٛض 
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ساع، َع ٚدٛز ؾطم اإلب ١قس تػتدسّ يؿع١ ا٫بتهاض َهإ يؿع ٚاإلبساع: ا٫بتهاض

إٔ اإلبساع أنجط ز٫ي١ ع٢ً ايٓؿاط ٚايػًٛى املتعًل بايصنا٤ ٚايتؿٛم يف  :ٜتُجٌ يف

 .بُٝٓا يؿغ ا٫بتهاض ٜكتكط َعٓاٙ ع٢ً ايػبل ٚإتٝإ ا٭َط أ٫ًٚ، ايكٓع١

ٚأَا ايتذسٜس ؾٗٛ ٚنع ا٫ؾهاض ا٫بتهاض١ٜ َٛنع ايتٓؿٝص،  ا٫بتهاض ٚايتذسٜس:

شػٝٓات اييت تسخٌ ع٢ً ايعًُٝات اإلْتاد١ٝ ٚاـس١َٝ نٞ تٛا٥ِ ٚاييت ٖٞ مبجاب١ ايت

 (26استٝادات ٚضغبات ايع٤٬ُ. ) 

 االجتَاد ّالتكلٔد:تعرٓف  1-2

بصٍ اؾٗس إلزضاى أَط ؾام، ٚأخص ايٓؿؼ ببصٍ ايطاق١ ٚؼٌُ  ا٫دتٗاز يف ايًػ١:

 (24).أتعبت٘ بايؿهط مبع٢ٓاملؿك١، ٜكاٍ دٗست ضأٜٞ ٚأدٗست٘ 

 ميهٔ تعطٜـ ا٫دتٗاز يف ا٫قط٬ح بتعطٜؿني ُٖا: ا٫قط٬ح:ٚيف 

هلا ٚقٛاعسٖا َٔ قبٌ أًٖ٘ املتبشطٜٔ يف زسهاّ َٔ أبصٍ اؾٗس يف اغتٓباط ا٭ (1

 ( 9) .ايعًِ

بصٍ اؾٗس يف قهاٜا ايكٝاؽ ٚايطأٟ ٚمٛ شيو مما ٫ ٜكطع اجملتٗس أْ٘ أقاب  (2

 (14). اؿل ؾُٝا تٛقٌ إيٝ٘

ٚاجملتٗس يف اإلغ٬ّ ي٘ ؾطٚط سسزٖا عًُا٤ ايؿطٜع١، ٚبٗصٙ ايكؿ١ ٜعس اجملتٗس 

، كًكًا يف ا٫دتٗاز خطأ طاملا نإ سا٥عًا ع٢ً ؾطٚطأَأدٛضًا غٛا٤ أقاب أٚ 

ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ) إشا سهِ اؿانِ ، ؿسٜح قازقًا يف ا٫دتٗاز ،اي١ٝٓ

 .1ٚإشا سهِ ؾادتٗس ثِ أخطأ ؾً٘ أدط ( ،ؾادتٗس ثِ أقاب ؾً٘ أدطإ

 (12) .ٚنع ايؿ٤ٞ يف ايعٓل قٝطًا ب٘ نايك٬ز٠ ايتكًٝس يف ايًػ١ :

غريٙ ؾُٝا ٜكٍٛ أٚ ٜؿعٌ، َعتكسًا يًشكٝك١ ؾٝ٘ َٔ غري  ْػإتباع اإلاٖٛ  ٚيف ا٫قط٬ح:

 (13). ْعط ٚتأٌَ يف ايسيٌٝ

 ، ٜٚهطٙ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ.ايسيٌٝملٔ ٫ ٜعطف أْ٘ دا٥ع  ايتكًٝس يف اإلغ٬ّٚسهِ 

ي٘ ٖٛ إٔ ٜكٍٛ اإلْػإ بكٍٛ ٫ ٜعطؾ٘ ٫ٚ ٜكبٌ غٛاٙ، ست٢ إٕ تبني  :ايتكًٝس ا٭ع٢ُٚ

 (14) .اـطأ ؾٝ٘ ؾٝتبع٘ خٛؾًا َٔ املدايؿ١

                                                           
1
 (.1716(، ومسلم زقم الحدًث )7352زواه البخازي زقم الحدًث ) -
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 : ّاالبتكار الفكرييف اإلسالو العالقة بني االجتَاد   1-3

ٓع١َٛ ايؿهط١ٜ اإلغ١َٝ٬، امل ا ابتهطتٗيتسس املؿاِٖٝ ايأٜعس َؿّٗٛ ا٫دتٗاز 

ٚاْؿطزت ب٘ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬، ؾكس ْؿأ ٚتطٛض يف اإلطاض ايعَين ٚايتاضىٞ هلصٙ 

اؿهاض٠، ٚتطى تأثريًا ًَُٗا يف َٓع١َٛ ايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬، ٚيف تهٜٛٓاتٗا 

 ( 33ٚتؿه٬ٝتٗا )

 ا٫دتٗاز َبسأ اؿطن١ يف اإلغ٬ّ، ٚقس ٚقـ ايهجري َٔ 2قُس إقباٍ سٜٚع

ٕ إغ٬م باب ا٫دتٗاز أٜط٣  ايصٟ 3ٝب(دٖاًَتٕٛ )املؿهطٜٔ أَاّ ٖصٙ املكٛي١، َِٚٓٗ 

 ( 33) .سًا ؾعا٫ً ملبسأ اؿطن١ يف اإلغ٬ّسٚنع 

ٚايكطإٓ ايهطِٜ ْٗض بايؿهط ايبؿطٟ ٚزؾع اإلْػإ مٛ ايتؿهري ايعًُٞ 

انتؿاف آؾام ٚاَت٬ى ْاق١ٝ ايعًّٛ، ٚي٫ٛ شيو يتأخطت َػري٠ ايؿهط ايبؿطٟ يف 

 ايهٕٛ ٚايػٝطط٠ ع٢ً عامل ايطبٝع١.

َٓٗر ؾهطٟ يف ايٓعط  أْ٘نُا ايصٟ ٜٓتُٞ إىل اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬،  ٚا٫دتٗاز 

ٚايتؿاعٌ َع ايعًِ ٚايبشح ايعًُٞ، ؾٗٛ أٜهًا َٓٗر يف ايتطبٝل ٚايتعاٌَ َع ايٛاقع 

. ات٘ٚايعَٔ، ٚؼكٌٝ أع٢ً زضدات املعطؾ١ بؿطٚط ايعكط َٚهْٛات٘ َٚكتهٝ

 : (33)َا ًٜٞعسز َٔ املهْٛات َٔ أُٖٗا ٚي٬دتٗاز يف اإلغ٬ّ 

ضؾع َػتٜٛات اؾٗس أٚبصٍ  ،إعطا٤ ايعكٌ أقك٢ زضدات ايؿاع١ًٝ باغتؿطاؽ ايٛغع (1

 ايؿهطٟ ٚايعًُٞ ٚايبشجٞ.

ايتشطٜض املػتُط ٚايس٩ٚب ع٢ً ايبشح ايعًُٞ ٚاملعطيف، ؾٗٛ زع٠ٛ مٛ َهاعؿ١  (2

 .منا بتٛاقٌ ٚتطانِإٚ تٛقـ ٚاؾٗس ايعًُٞ ب٬ اْكطاع أ

، ٚايؿًٌ ايؿهطٟ ايكؿط١َٜكا١َٚ عٓاقط اؾُٛز ٚايتؿهري ايػطشٞ ٚايٓعط٠  (3

 .ٖٚٞ اؿا٫ت اييت تٓاقض ٚتعاضض َؿّٗٛ ا٫دتٗاز

اؿٝا٠ َٚتػريات ايعكط ٚؼ٫ٛت ايعَٔ َٚكتهٝات ايتكسّ  ايتذسٜس يف َٛانب١ (4

 .٭ٕ فا٫ت٘ ايكهاٜا ٚاملٛنٛعات اؾسٜس٠ املعاقط٠ ;ٚؾطا٥ط املػتكبٌ

                                                           
2
، الاجتهاد وبناء املعاصرة في الفكر إلاسالميم، اإلاصدز: اإلايالد، شكي، 1929في كتابه الضهير: ججدًد التفكير الدًني في ؤلاسالم، صادز سىت -

 www.taqrib.info 1/4/2010 (33)مىقع املجمع العالمي للتقسيب بين اإلاراهب ؤلاسالميت 
3
 ب: دعىة التجدًد في ؤلاسالم .كتا-

http://www.taqrib.info/
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 ّاالبتداع : باإلبداععالقة االبتكار  1-4

ث١، ا٫بتهاض ٚاإلبساع ٬َاٖٞ ايع٬ق١ بني املكطًشات ايجٚايػ٪اٍ املططٚح; 

؟. ٚيإلداب١ عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ميهٔ تعطٜؿٗا َٓؿطز٠ ثِ تؿكٌٝ ع٬قتٗا ببعهٗا ٚا٫بتساع

 ايبعض.

ٚايبسٜع ٚايبسع: ، ْؿأٙ ٚبسأٙ، ٚابتسع٘: أَٔ بسع ايؿ٤ٞ ٜبسع٘ إبساعًا ايًػ١: ايبسع١ يف

 ( 11). ايؿ٤ٞ ايصٟ ٜهٕٛ أ٫ًٚ

بَذٌِعُ انسًََّبًَاتِ ًَانْإَسْضِ :١تعاىل عٔ ْؿػ٘ ايهطمياهلل  قاٍ
خايكٗا َٚبسعٗا ع٢ً  :أٟ 4

قُمْ يَب كُنْثُ بِذْعًب يٍَِ  غري َجاٍ غابل. ٚقاٍ عٔ ْبٝ٘ ايهطِٜ ع١ًٝ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ :

انشُّسُمِ
5. 

)ططٜك١ يف ايسٜٔ كرتع١ تهاٖٞ  :أْٗايؿاطيب بَاّ ا: عطؾٗا اإلٚايبسع١ يف ا٫قط٬ح

 (19ايؿطع١ٝ، ٜككس بايػًٛى عًٝٗا املبايػ١ يف ايتعبس هلل غبشاْ٘(. )

 دا٤ نٌ َا ٜتعًل بأَٛض ايسٜٔ اييت : املككٛز بايبسع١ ٜتهح إٔٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ 

قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘  :سٜح عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا قايتايٓٗٞ عٓٗا يف اؿ

 .َطزٚز ، َٚع٢ٓ ضز: 6ٚغًِ: )َٔ أسسخ يف أَطْا ٖصا َا يٝؼ َٓ٘ ؾٗٛ ضز(

أَا يف أَٛض ايسْٝا ؾا٭قٌ ؾٝٗا اإلباس١، ؾإشا نإ ا٫بتساع يف ايسٜٔ َصًََٛا، 

عػب  ،بًا أٚ ٚادبًاػتش ٜهٕٛ َصًََٛا بٌ قس ٜهٕٛ َيف ؾ٦ٕٛ زْٝا ايٓاؽ ٫ ؾاإلبساع

 .ساد١ ايٓاؽ إيٝ٘

ؾٗٞ َؿُٛي١ بايٓل ايٓبٟٛ  ١ض تعبسَٜٛا أبٗ ٜككسَٛض املباس١ مما ٫ هٌ ا٭ؾ

 . 7)أْتِ أعًِ بأَط زْٝانِ( ايهطِٜ:

                                                           
4
 117سىزة البقسة  آلاًت-
5
 46سىزة ألاحقاف آلاًت -
6
 (1342( ص )1817(، ومسلم زقم الحدًث ) 355( ص ) 2142زواه البخازي زقم الحدًث ) -
7
 (.1836(ص )2362زواه مسلم زقم الحدًث )  -
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٫ ٜتعاضض َع ايٓكٛم  مماَٛض سٝاتِٗ أؾُا اغتشسث٘ ايٓاؽ يف  ٚبٓا٤ ع٢ً شيو;

ٚاإلباس١ ايعا١َ، ؾ٬ ٜعس َٔ ايبسع أٚ  ٚا٫قتكاز١ٜايعا١َ يف َطاعا٠ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ 

 (27).تعطٜـ ايبسع١ ايػابل سػبا٫بتساع يف ايسٜٔ، 

اإلبساع َؿّٗٛ َٔ َؿاِٖٝ عًِ ايٓؿؼ املعطيف ٜهِ مسات اغتعساز١ٜ  َؿّٗٛ اإلبساع:

يتجُط ْاػًا غريعازٟ تتكبً٘  ;اعٌ َع َتػريات ب١ٝ٦ٝاي١ٝ تتؿعَعطؾ١ٝ، ٚخكا٥ل اْؿ

: اإلبساع بأْ٘نُا ٜعطف  (21) .َا، يؿا٥ست٘ أٚ تًبٝت٘ ؿاد١ قا١ُ٥ مجاع١ يف عكط

 .(26ايعٌُ ايصٟ ٜتكـ بأْ٘ دسٜس ٥٬َِٚ ) إْتازايكسض٠ ع٢ً 

إشا ناْت دسٜس٠ بايٓػب١ ملٔ ٜٓتذٗا، بػض ايٓعط عٔ عسز  ;ٚتعترب ايؿهط٠ إبساع١ٝ

 (26) .ٖصٙ ايؿهط٠اغتؿازٚا َٔ ايصٜٔ ضمبا 

 : ٚنًل مما غبل إىل ْتٝذتني ُٖا

إٔ َع٢ٓ ايبسع١ ٚا٫بتساع َؿّٗٛ ٚاسس: ٖٛ عباز٠ اهلل بػري َا ؾطع اهلل ٚضغٛي٘،  (1

 .٫ٚ ٜسخٌ يف شيو ا٫دتٗاز ٚاإلبساع ايؿهطٟ

ٜعرب عٔ ق٠ٛ زاؾع١ ٚطاق١  :اإلبساع ٚا٫بتهاض ايؿهطٟ مبع٢ٓ ٚاسسَؿّٗٛ إٔ  (2

 (21).خ٬ق١ ٚقسض٠ ع٢ً ايتذسٜس ٚايتػٝري

 إدارة االبتكار يف اإلسالو : ميَجٔة   1-5

 تعُل يف داْب دٖٛطٟ ٚأغاغٞايعٔ اإلزاض٠ يف اإلغ٬ّ زٕٚ إٔ  اؿسٜح٫ ميهٔ    

ٖا ايهجري َٔ ايعًُا٤ ايباضظٜٔ يف ا ٜط، ٖٚٛ إزاض٠ ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّ، ٚاييتَٓٗا

ايتدطٝط ٚايتٓعِٝ  ٖٚٞ:غاغ١ٝ ، َٔ بني ٚظا٥ـ املسٜط ا٭(بٝرت زاضنط: )اإلزاض٠ َجٌ

مل تكِ ع٢ً اإلبساع  ٚايتٛدٝ٘ ٚايطقاب١، سٝح ٜكعب تكٛض ق١ُٝ ايٛظا٥ـ اإلزاض١ٜ َا

 .ٚا٫بتهاض

ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّ قا١ُ٥ إزاض٠ َٓٗذ١ٝ ؾاض٠ بٗصا اـكٛم إىل إٔ ٚميهٔ اإل   

املعامل ايباضظ٠ يف ٖصا املؿّٗٛ، َٚٔ أِٖ ٖص ا٭غؼ َا  سع٢ً عسز َٔ ا٭غؼ اييت تع

(ًٜٞ20 : ) 

اٯٜات اييت تٓاٚيت  نجط٠ميهٔ َعطؾ١ شيو َٔ تهطِٜ اإلغ٬ّ يًعكٌ ٚايتؿهري:  (1

ٞ ٖٗا يف ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚنعايعكٌ ٚايؿهط ٚايًب ٚايؿ٪از بهٌ َؿتكاتٗا َٚٛا
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ٚيّٛ ايصٜٔ ٫  (،ٜتسبطٕٚ( )ٜتؿهطٕٚ;َجٌ )تسٍ ع٢ً تهطِٜ ايصٜٔ ٜعكًٕٛ

أضق٢ طبك١ َٔ امل٪َٓني  ٚقـٜتؿهطٕٚ ٫ٚ ٜعكًٕٛ ٫ٚ ٜتسبطٕٚ ٫ٚ ٜؿكٕٗٛ، بٌ ٚ

سِ بٌَِّ فًِ خَهْقِ انسًََّبًَاتِ ًَانْإَسْضِ ًَاخْحِهَبفِ انهٍَّْمِ ًَاننَّيَب اهلل تعاىل: قاٍسٝح  ،يبابأِٗ أٚيٛ بأْ

انَّزٌٍَِ ٌَزْكُشًٌَُ انهَّوَ قٍَِبيًب ًَقُعٌُدًا ًَعَهَى جُنٌُبِيِىْ ًٌََحَفَكَّشًٌَُ فًِ خَهْقِ انسًََّبًَاتِ ًَانْإَسْضِ ، نَأٌَبتٍ نِإًُنًِ انْإَنْبَبةِ

 .8سَبَّنَب يَب خَهَقْثَ ىَزَا بَبطِهًب سُبْحَبََكَ فَقِنَب عَزَاةَ اننَّبسِ

عكٝس٠ إٔ اهلل يف ايٓؿٛؽ ٜعُل  ؾٗٛ ;اإلميإ أنرب قؿع إبساعٞ سٜعاإلميإ باهلل :  (2

ثابت١ َٔ أقػط شض٠ إىل  قٛاْنيٚأْ٘ ٜػري ايهٕٛ نً٘ ٚؾل  ،ضب نٌ ؾ٤ٞ ٚخايك٘

ايتعاٌَ اؾاز َع َبسأ ايبشح ٚايتشطٟ ايصٟ ٜٓتر عٓ٘  ٖٚصا ُٜٓٞ. أنرب فط٠

ٓٗر ايػًِٝ يف ايٓعط ايٓعط٠ ايكشٝش١ املب١ٝٓ ع٢ً املَكط١ْٚ ب ايه١ْٝٛايكٛاْني 

 (21) .ٚايتؿهري

ٍ ع٢ً أْ٘ اس، ايغبشاْ٘ ٚتعاىل; َٚٓٗا امس٘ ايبسٜع :اهلل ٚقؿات٘ بأمسا٤اإلميإ  (3

هلاّ يًُػًِ إٔ ٜػتٝكٔ بٛسسا١ْٝ اهلل إ، ٚيف ٖصا ٚأبسع٘ؾطط ايهٕٛ َٚا ؾٝ٘ 

ٜسؾع٘  مما ٚقسضت٘ ٚتؿطزٙ، ٜٚسضى َها١ْ اـايل يف ايهٕٛ ايؿػٝح ايبسٜع، 

 (21.)تكإ يهٌ عٌُ ٜكّٛ ب٘ؾٝػع٢ إىل اإلبساع ٚاإل ،يًتأغٞ بٗصا ايكؿ١

غاؽ َٔ اإلخ٬م ٚايكسم أإٕ َٔ ٜكِٝ أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ع٢ً اإلخ٬م ٚايكسم:  (4

دسٜط بإٔ ٜبسع يف نٌ َا ٜكٍٛ ٜٚؿعٌ، ٚيٝؼ أزٍ ع٢ً شيو َٔ سسٜح ايج٬ث١ 

ِ ٚأخًكٗا ؾؿطز اهلل عِٓٗ عُاهلأؾسعٛا اهلل بكاحل  ،ٚاِٖ املبٝت إىل َػاض٠آايصٜٔ 

 .9ايكدط٠ اييت غست عًِٝٗ باب ايػاض

خ٬م، ٖٚٛ ًكسم ٚاإلي تِٗؾعإٔ ايًشعات اؿطد١ ز ;ٚاؿسٜح وٌُ ؾهط٠

املٛقـ، َع ٓاغب تت بإَهاْٝات ٜػري٠ ٚؾعاي١س أؾهاضًا إبساع١ٝ بػٝط١ َا ٚيَّ

ايتؿهري ؾتكطف نٌ ٚاسس يف ايًشع١ املٓاغب١ بايتكطف املٓاغب، ٖٚٛ َٔ 

 (.21اإلبساعٞ )

                                                           
8
 190آل عمسان آلاًت  -
9
 ( 2099( ص ) 2743( ومسلم زقم الحدًث )549)( ص 2272زواه البخازي زقم الحدًث ) -
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ؾاإلغ٬ّ وح  ;ٕ يف ت١ُٝٓ ًَه١ اإلبساعاُٗتَُٖٚا قؿتإ املػاضع١ ٚاملػابك١:  (5

اتباع٘ عًُٝٗا يػطؽ َباز٨ املبازض٠ ٚاملػابك١ إىل نٌ خري ٚؾه١ًٝ، َٚٔ شيو قٛي٘ 

فَبسْحَبِقٌُا انْخٍَْشَاتِ تعاىل:
تِ ًَىُىْ نَيَب سَببِقٌٌَُؤًُنَئِكَ ٌُسَبسِعٌٌَُ فًِ انْخٍَْشَاٚقٛي٘:  ،10

11. 

ايصٟ ٜ٪زٟ إىل  ايرتمج١ ايؿع١ًٝ ملع٢ٓ ا٫بتهاض ُٖٚااإلتكإ ٚاملجابط٠ ع٢ً ايعٌُ:  (6

ٚب ٤خ٬ٍ ايعٌُ ايسإ٫ َٔ َط ٜٓؿع اجملتُع، ٚئ ٜتِ ٖصا ا٭ مماإْتاز اؾسٜس 

 يفْ٘ َصَّٛ إَاْٞ ٚايطدا٤ زٕٚ عٌُ ٚدٗس َٚجابط٠ ؾايٛقٛف ع٢ً ا٭ أَاٚاملجُط، 

 اإلغ٬ّ.

سسٜح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘  :َٓٗا ،ايعسٜس َٔ ايٓكٛم يف ٖصا املع٢ٓ ٚٚضزت

 ،ٚاؾي ٚايبدٌ ،عٛش بو َٔ اهلِ ٚاؿعٕ، ٚايعذع ٚايهػٌأْٞ إٚغًِ: )ايًِٗ 

سسنِ إشا عٌُ ع٬ًُ أ)إٕ اهلل وب  :٘قٛي. ٚنصا 12ايطداٍ( غًب١ٚ ،ايسٜٔ نًعٚ

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ وكل ا٫ْػُاؽ يف ٕ ٖسٟ . ٚبصيو ٜتهح أ13إٔ ٜتكٓ٘ (

  .ايعٌُ ايكاحل ايٓاؾع املتكٔ سػب أضق٢ املعاٜري ٚاملكاٜٝؼ

ٌَ ٚايتٛد٘ مٛ املػتكبٌ، ٖٚٛ َٔ أِٖ ؾطٚط ٜٚعين ا٭ املػتكبٌ:اغتؿطاف  (7

تباع٘ إٔ ٫ ٜتٛقؿٛا عٓس ايًشع١ اؿانط٠ ٚاؾُٛز أاإلبساع، ؾٝشح اإلغ٬ّ 

يٝشككٛا  ;ٜػريٚا يف ا٭ضض، ٜٚتؿهطٚا يف غٓٔ اهلل ؾٝٗاعٓسٖا، بٌ أَطِٖ إٔ 

بًَِِّ جَبعِمٌ فًِ انْإَسْضِ  غتد٬ف ايصٟ أضؾسِٖ إيٝ٘ ايكطإٓ ايهطِٜ بكٛي٘:َع٢ٓ ا٫

خَهٍِفَةً
ًٌََسْحَخْهِفَكُىْ فًِ انْإَسْضِ فٍََنْظُشَ كٍَْفَ جَعًَْهٌٌَُ. ٚقٛي٘ تعاىل: 14

ثُىَّ ، ٚقٛي٘ تعاىل: 15

جَعَهْنَبكُىْ خَهَبئِفَ فًِ انْإَسْضِ يٍِْ بَعْذِىِىْ نِنَنْظُشَ كٍَْفَ جَعًَْهٌٌَُ
عُاض َٚع٢ٓ ا٫غتد٬ف ايبٓا٤ ٚاإل. 16

ٚاإلبساع ٚايتؿهري مبا ٜكًشٗا ٚهعًٗا ب١٦ٝ َٓاغب١ ٚقاؿ١ ملعٝؿ١ ايٓاؽ ع٢ً َط 

                                                           
10
 148البقسة آلاًت  -
11
 61سىزة اإلاؤمىىن آلاًت  -
12
 ( 2079( صفحت ) 2706( ومسلم زقم الحدًث )254( ص )  2823زواه البخازي زقم الحدًث ) -
13
 (324( ص )5312زواه البيهقي في صعب ؤلاًمان زقم الحدًث ) -
14
 30سىزة البقسة آلاًت -
15
 129ألاعساف  سىزة -
16
 14سىزة ًىوس آلاًت  -
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طٕٚ ا٫ضض. . َٚع٢ٓ خ٥٬ـ: خًؿا٤ يف ا٭ضض أ١َ بعس أ١َ يٓٓعط نٝـ تعُايعَإ

 ٫ٚ ىؿ٢ َع٢ٓ اإلبساع ٚا٫بتهاض يف املؿّٗٛ ايٛاغع ي٬غتد٬ف.

أضؾس اإلغ٬ّ إىل ايعٓا١ٜ بايٛقت ٚاغتجُاضٙ ؾُٝا ٜعٛز عًِٝٗ ايعٓا١ٜ بك١ُٝ ايٛقت:  (8

بايٓؿع، ٚسصضِٖ َٔ نٝاع٘ ؾُٝا ٫ ؾا٥س٠ ؾٝ٘، قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

 17(...: عٔ عُطٙ ؾُٝا أؾٓا١ٙ ست٢ ٜػأٍ عٔ أضبعٚغًِ: )٫ تعٍٚ قسَا عبس ّٜٛ ايكٝاَ

ٚسسٜح: )اغتِٓ مخػًا قبٌ مخؼ: ؾبابو قبٌ ٖطَو، ٚقشتو قبٌ غكُو، 

 .18ٚغٓاى قبٌ ؾكطى، ٚؾطاغو قبٌ ؾػًو، ٚسٝاتو قبٌ َٛتو (

نإ َٔ غ١ٓ ضغٍٛ اهلل عًٝ٘  :بايرتغٝب ٚايرتٖٝب ٚؼؿٝع اؾاْب ايطٚسٞ ايتشؿٝع (9

ٚغًِ، اغتدساّ ايتشؿٝع بايجٛاب ٚايعكاب، ؾاغتدسّ ايتشؿٝع تطٖٝبا َٔ املدايؿ١ 

ٚعسّ ا٫غتذاب١، ٚاغتعٌُ ٖصا املٓٗر يف ناؾ١ اجملا٫ت، َٚٛغٛعات اؿسٜح 

ايٓبٟٛ ساؾ١ً بصيو، ٚأيؿت ؾٝٗا َ٪يؿات نجري٠ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، نتاب 

 يًشاؾغ املٓصضٟ. ايرتغٝب ٚايرتٖٝب

إٕ ؼؿٝع اؾاْب ايطٚسٞ ُٜٓٞ ًَه١ اإلبساع ٚا٫بتهاض ٜٚكٟٛ اؾس ٚايٓؿاط يس٣    

اإلْػإ، ٚإشا ؼؿع اإلْػإ ضٚسٝا، تكًكت يسٜ٘ ايٓعط٠ املاز١ٜ، ؾتذسٙ ٜػاضع يف 

ٚإٕ نإ  –إلاظ ا٭عُاٍ بهؿا٠٤ ٚإتكإ، ٫ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً نػب َازٟ 

ساد١ ضٚس١ٝ يسٜ٘. ٖٚصٙ َٔ أخل خكا٥ل اإلغ٬ّ يف ت١ُٝٓ  يهٔ إلؾباع –َُٗا 

 اإلبساع ًَٚه١ ا٫بتهاض يس٣ اتباع٘.

 عمىتشخٍع اإلسالو عهى االبتكار، ورو انخمىد وانتقهٍذ األ: انمبحث انثانً

تؿذٝع اإلغ٬ّ ع٢ً ا٫بتهاض ٚشّ اؾُٛز ٚايتكًٝس َٔ خ٬ٍ ايجاْٞ  ٜتٓاٍٚ املبشح

ع٢ً تؿذٝع ايتؿهري ايهطِٜ، ٚز٫ي١ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ  ايكطإٓ: ز٫ي١ ث٬ث١ َباسح ٖٞ

 ٚشّ اإلغ٬ّ يًذُٛز ٚايتكًٝس ا٭ع٢ُ.، ٚا٫بتهاض ايؿهطٟ

                                                           
17
 (284( ص )1785زواه البيهقي في صعب ؤلاًمان زقم الحدًث ) -
18
 (263( ص )10248زواه البيهقي في صعب ؤلاًمان زقم الحدًث )-
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 : ٔع التفكري ّاالبتكار الفكريجداللة الكرآٌ ّالسية على تش  2-1

ٕ ٖٓاى ايهجري َٔ اٯٜات اييت تسعٛ أاملتأٌَ يف ْكٛم ايكطإٓ ايهطِٜ هس 

َجٌ: ايتسبط،  ٘خط٣ املػاعس٠ عًٝاملٗاضات ايعك١ًٝ ا٭مماضغ١ ٚٚؼح ع٢ً ايتؿهري 

 .ايتبكط، ايعكٌ، ايٓعط، ايتصنط، ايتؿك٘

َؿتكات اغتدساّ ايتؿهري اييت تسٍ ع٢ً شيو َٚٓٗا: سكا٥ٝات ٚضزت اإلنُا 

ٕ أنُا  ( َط750،٠ايعًِ َٚؿتكاتٗا ) ١يؿع، ٚ( َط696٠خط٣ )ٚاملٗاضات ايعك١ًٝ ا٭

 ٫إعذاظ ؾٝ٘ هل١ٝ يًبؿط١ٜ، ٫ تسضى دٛاْب ععُت٘ ٚاإلباضٙ املعذع٠ اإلايكطإٓ ْؿػ٘ باعت

 (15)َٔ خ٬ٍ ايتسبط ٚايتؿهط، ؾٗٛ َعذع٠ عك١ًٝ.

 : تشجٔع الكرآٌ على التفكر ّالتدبر 2-1-1

ٚضزت ايعسٜس َٔ اٯٜات اييت تؿذع ع٢ً ايتؿهري ٚإعُاٍ ايعكٌ يف ايتؿهط 

 ٚايتسبط،  َٚٔ شيو َا ًٜٞ:

ؤًََنَىْ ٌَنْظُشًُا فًِ يَهَكٌُتِ انسًََّبًَاتِ ًَانْإَسْضِ ًَيَب خَهَقَ انهَّوُ يٍِْ شًَْءٍ ًَؤٌَْ عَسَى ؤٌَْ ٌَكٌٌَُ قٛي٘ تعاىل:  .أ 

قَذِ اقْحَشَةَ ؤَجَهُيُىْ فَبِإَيِّ حَذٌِثٍ بَعْذَهُ ٌُاْيِنٌٌَُ
19. 

انَّزٌٍَِ ٌَزْكُشًٌَُ ، ًَاخْحِهَبفِ انهٍَّْمِ ًَاننَّيَبسِ نَأٌَبتٍ نِإًُنًِ انْإَنْبَبةِبٌَِّ فًِ خَهْقِ انسًََّبًَاتِ ًَانْإَسْضِ قٛي٘ تعاىل:  .ب 

زَا بَبطِهًب سُبْحَبََكَ انهَّوَ قٍَِبيًب ًَقُعٌُدًا ًَعَهَى جُنٌُبِيِىْ ًٌََحَفَكَّشًٌَُ فًِ خَهْقِ انسًََّبًَاتِ ًَانْإَسْضِ سَبَّنَب يَب خَهَقْثَ ىَ

اننَّبسِ فَقِنَب عَزَاةَ
20. 

ؤَفَهَب ٌَحَذَبَّشًٌَُ انقشآٌ ؤَوْ عَهَى قُهٌُةٍ ؤَقْفَبنُيَب قٛي٘ تعاىل : .ز 
21. 

جَمٍ ؤًََنَىْ ٌَحَفَكَّشًُا فًِ ؤََْفُسِيِىْ يَب خَهَقَ انهَّوُ انسًََّبًَاتِ ًَانْإَسْضَ ًَيَب بٍَْنَيًَُب بِنَّب بِبنْحَقِّ ًَؤَقٛي٘ تعاىل:  .ز 

كَثِريًا يٍَِ اننَّبسِ بِهِقَبءِ سَبِّيِىْ نَكَبفِشًٌَُيُسًًَّى ًَبٌَِّ 
22. 

ًيٍِْ آٌَبجِوِ خَهْقُ انسًََّبًَاتِ ًَانْإَسْضِ ًَاخْحِهَبفُ ؤَنْسِنَحِكُىْ ًَؤَنٌَْاَِكُىْ بٌَِّ فًِ رَنِكَ نَأٌَبتٍ قٛي٘ تعاىل:  .ٙ 

 .23نِهْعَبنًِِنيَ
                                                           

19
 185سىزة ألاعساف آلاًت  -
20
 191سىزة آل عمسان آلاًت  -
21
 24سىزة دمحم آلاًت  -
22
 8سىزة السوم آلاًت  -
23
 22السوم آلاًت سىزة  -
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 ٠ايتؿهط ٚايتسبط َككٛز اٯٜات ايهطميات تسٍ بٛنٛح ع٢ً إٔ ايسع٠ٛ إىلٗصٙ ؾ

ْؿػِٗ أَٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، سٝح إٔ زعٛت٘ يهٌ ايٓاؽ إٔ ٜتسبطٚا ٜٚتأًَٛا يف 

غطاض عع١ُٝ اغتٛزعٗا اهلل أٚ ٠منا ٖٞ زع٠ٛ ٫نتؿاف سكا٥ل نجري، إٚيف ايهٕٛ

٫ بايتذطز إغطاض ٚاؿكا٥ل ْؿؼ ٚيف ايهٕٛ، ٚئ تسضى تًو ا٭اـايل يف ٖصٙ ا٭

 .ؿهط ايعكًٞاملٓطكٞ ٚايت

بًَََِّب ٌَخْشَى انهَّوَ يٍِْ عِبَبدِهِ انْعُهًََبءُ ٚيصيو قاٍ تعاىل َ٪نسًا هلصٙ اؿكٝك١ :
ؾايعًُا٤ ، 24

ٖٛا٤ ٚأعًُٛا عكٛهلِ يف ايتؿهري يف آٜات اهلل يف ايبؿط ِٖ ايصٟ دطزٚا عكٛهلِ َٔ ا٭

٫ إيف تؿػري املٓتدب : )َٚا ٜتسبط ٖصا ايكٓع ايعذٝب ٚىؿ٢ قاْع٘  ٚاملدًٛقات.دا٤

 (7).غطاض قٓع٘(أايعًُا٤ ايصٜٔ ٜسضنٕٛ 

 مكاٌ العكل يف الكرآٌ الكرٓه :    2-1-2

ٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜعٝس يًعكٌ اعتباضٙ َٚهاْت٘ اييت خًك٘ اهلل هلا، ٜٚعٗط شيو يف إ

 :ايتاي١ٝ ايُٓاشزَٛانٝع نجري٠ َٔ ايكطإٓ، ْػتعطض َٓٗا 

اقْشَؤْابتسا٤ َٔ أٍٚ ن١ًُ ْعيت ؾٝ٘ ٖٚٞ  .أ 
اييت  ايعًِ ْٗا تعرب عٔ أٚي١ٜٛإ،سٝح 25

ٚأ١ُٖٝ ايعًِ ٚقُٝت٘  ا٠٤ٚيٝؼ فطز ايتعبري عٔ أ١ُٖٝ ايكطايكطإٓ،ٜسعٛ إيٝٗا 

 (28) .ؾكط

ؾعاٍ املطًٛب١ َٔ املػًِ ٖٚٞ: غاؽ نٌ ا٭أاٯ١ٜ ٖٛ  ب٘ ايعًِ ايصٟ تٛقٞؾ

عٔ اْؿكًت شا إؾعاٍ ميإ، ايعباز٠، ايعسٍ، اؾٗاز، ٚنٌ ٖصٙ ا٭اإلايتٛسٝس، 

ايعًِ ضمبا تٓشطف عٔ َكاقس ايؿطٜع١ َٚطاز ايؿاضع، ؾأَط اهلل ايعًُا٤ 

اجملتٗسٕٚ إىل تؿِٗ ٚتسبط َكاقس ايؿاضع ٚبٝاْٗا يًٓاؽ ست٢ تػتكِٝ أٚاَط اؿٝا٠ 

(28.) 

إبطاِٖٝ َٔ ضب٘ عع ٚدٌ إٔ  طًب :َٚٔ ز٫٫ت ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ؼطٜط ايعكٌ .ب 

سَةِّ ؤَسًَِِ كٍَْفَ جُحًِْ انًٌَْْجَى قَبلَ ؤًََنَىْ جُاْيٍِْ قَبلَ بَهَى  :سٝح قاٍ تعاىلٜطٜ٘ نٝـ وٝٞ املٛت٢ 

                                                           
24
 28سىزة فاطس آلاًت  -
25
 1سىزة العلق آلاًت  -
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ًَنَكٍِْ نٍَِطًَْئٍَِّ قَهْبًِ
ٕ بأرب اهلل تعاىل يف نتاب٘، غمياْ٘ إبطاِٖٝ إٔ ٜععظ إؾأضاز . 26

 .بايط١ٜ٩ ايبكط١ٜ ١تاَٜكٌ إىل ٜكني ناٌَ ٚقٓاع١ 

ٕ اهلل تعاىل مل ٜعٓؿ٘ ٚمل ٜٓهط عًٝ٘، بٌ اغتذاب ي٘ شيو ٚسكل ي٘ أٚامل٬سغ    

 ع٢ً تؿذٝع ايتؿهط ٚايتسبط يف كًٛقات اهلل. زيٌٝ ٚانحٚيف ٖصا  ،َطازٙ

غٛز أَاّ اؿذط ا٭ (ضنٞ اهلل عٓ٘)سُٝٓا ٚقـ عُط بٔ اـطاب ْٚعري شيو  .ز 

ٕ ٜؿعٌ شيو أيهٓ٘ قبٌ  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِاقتسا٤ بايٓيب - يهٞ ٜكبً٘

ْٞ أعًِ اْو سذط ٫ تهط ٫ٚ تٓؿع، ٚي٫ٛ أٚقاٍ قٛيت٘ املؿٗٛض٠: )إْٞ  ،ْعط إيٝ٘

 .27ضأٜت ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜكبًو َا قبًتو(

ؾاض٠ إىل إعك١ًٝ عُط ايؿص٠ ٚططٜك١ تؿهريٙ، نإٔ ؾٝٗا  تتبنيؿٞ ٖصا املٛقـ ؾ   

ع٘ يف نبٌ ٚ ،يػا٤ ايعكٌإٞ يًٓيب عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ، ٚعسّ عاا٫تباع ايٛ

٫ٕ ٜعٌُ يف ْطام سسٚزٙ،  عاٙٚز ،املهإ ايكشٝح ايصٟ خًك٘ اهلل َٔ ادً٘

 ٘.٥يػاإَٔ  ايتشصٜطٚ

ٕ أَاّ ؼسٟ يف أتهع املػًِ أْٗا َا ٚضز َٔ ايُٓاشز ٖٚهصا ْػتٓتر َٔ نٌ 

غري٠ ايكشاب١ ايهطاّ يهٞ ٜعٝس َٓٗر ا٭ْبٝا٤ ٜٚتعًِ َٓٗر ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚ

 ٘ ايكشٝح املتٛاظٕ يف ؾِٗ قهاٜا اإلغ٬ّ.عايعكٌ إىل َٛق

 : بتكارداللة السية اليبْٓة على تشجٔع اال   2-2

ضنإ َكَٛات ايُٓط أ مجٝعٕ َٓٗر ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نإ ٜكّٛ ع٢ً إ

ت٘ ٚيف نٌ َعاٖط ايكٝازٟ ا٫بتهاضٟ ايصٟ ٜسعِ ٜٚؿذع ا٫بتهاض يف أع٢ً زضدا

 زاضت٘.إ

متهٔ ببػاط١  ؾكسايؿص٠،  ايعبكط١ٜ; ععِ دٛاْب ؾدكٝت٘ ايكٝاز١ٜأٚيعٌ َٔ بني 

قشاب٘، ع٢ً اخت٬ف قسضاتِٗ أٜٚػط َٔ تؿذري ايطاقات اإلبساع١ٝ ٚا٫بتهاض١ٜ يس٣ 

َٔ بٗا بأع٢ً آَٚػتٜٛاتِٗ ٚدعٌ نٌ َِٓٗ ٜعٌُ عكً٘ ٚؾهطٙ ـس١َ ايؿهط٠ اييت 

 (.20ي١ٝ ايؿطز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ )اٚايؿع زضدات ايهؿا٠٤

                                                           
26
 260سىزة البقسة آلاًت  -
27
 (.925( ص )1270(  ومسلم زقم الحدًث )118( ص)1597زواه البخازي زقم الحدًث ) -
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يكس دعٌ نٌ َِٓٗ قا٥سًا َتُٝعًا يف فاي٘ ٜػتؿعط أع٢ً زضدات املػ٦ٛي١ٝ، 

ؾطاز ٕ وكل بٗ٪٤٫ ا٭أٜٚٓػُؼ يف ايعٌُ ايؿهطٟ بهٌ نٝاْ٘ ٚٚدساْ٘، ٚاغتطاع 

َهاْات٘، أعُا٫ً غري عاز١ٜ تؿٛقٛا إايعازٜني يف عازاتِٗ ٚطباعِٗ َٚػت٣ٛ سهاضتِٗ ٚ

نجط ايسٍٚ احملٝط١ بِٗ عس٠ ٚعتازًا ٚتٓعًُٝا، ٖٚصا َا ٜعترب عل َعٝاض لاح أبٗا ع٢ً 

 ( .20أٟ قا٥س )

 صخابُ علَٔا :أمظاٍر العكلٔة االبتكارٓة للرسْل ّتشجٔع    2-2-1

َجٌ نجري٠ املعاٖط اييت ت٪نس ايعك١ًٝ ا٫بتهاض١ٜ يًٓيب عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ 

يػعٚات٘ ايعػهط١ٜ ٚاهلذط٠ ايٓب١ٜٛ َٔ َه١ إىل املس١ٜٓ ٚغريٖا، زاضت٘ إططٜك١ 

، ٚاغتد٬م َٓٗا نُٓٛشز َٔ إزاضت٘ يػعٚات٘ غع٠ٚ ا٭سعابْٚهتؿٞ ٖٓا بصنط 

 .اؾٛاْب اإلبساع١ٝ ٚا٫بتهاض١ٜ

ٚغع٠ٚ ا٭سعاب سسثت يف ايػ١ٓ اـاَػ١ يًٗذط٠ سٝح خطدت قطٜـ َع عؿط٠ 

، ؾأَط ايٓيب عؿط َس١ٜٓ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِٚساقطٚا ، تٌف َكاآ٫

ايكشابٞ غًُإ ايؿاضغٞ ضنٞ اهلل عٓ٘،  بإؾاض٠اـٓسم سٛهلا َٔ د١ٗ ايؿطم 

َٔ ايتهتٝهات ايعػهط١ٜ اييت مل تهٔ َعطٚؾ١  ; ٭ْ٘ؾؿٛد٧ املؿطنٕٛ باـٓسم

ست٢  إ اقتشاَٗيس٣ ايعطب، ٖٚهصا مح٢ ايطغٍٛ املس١ٜٓ ٚمل ٜػتطع املؿطنٛ

 (8) .اْػشبٛا َٓٗعَني

ػتطٝع اغتد٬م اؾٛاْب اإلبساع١ٝ ا٫بتهاض١ٜ يف قٝاز٠ ايطغٍٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ْٚ

 :(20ؾُٝا ًٜٞ)يتًو املعطن١، ٚايػ٬ّ 

يكس عٌُ ع٢ً إزاض٠ ْعاّ خام يٛقٍٛ املعًَٛات إزاض٠ اؾاْب املعطيف ٚاملعًَٛاتٞ:  (1

املٓاغب، مما هعٌ هلا قُٝتٗا يف اؽاش ايكطاض ملٛاد١ٗ ايسقٝك١ ٚاملٛثٛق١  ٚيف ايعَٔ 

ست٢  ،ثِ عٌُ ع٢ً سػٔ تٛظٝؿٗا ْٚؿطٖا يٝعطؾٗا ناؾ١ ا٭تباع ،ط ايكازّطاـ

 .ٜهْٕٛٛ ع٢ً ْؿؼ املػت٣ٛ املعطيف يكٝازتِٗ

ايعكـ  دًػ١ٜٚتُجٌ ٖصا املٛقـ با٫دتُاع ايطاض٨ ايصٟ عكسٙ ٚأزٜطت ؾٝ٘ 

َط، ْتر عٓٗا َعطؾ١ سذِ ٚق٠ٛ ايعسٚ يًتؿاٚض يف ا٭ؾهاض، ايصٖين ٚاغتُطاض ا٭

 عؿط اـٓازم.ايٓتٝذ١ اـطٚز ٚناْت  ٚططم َٛادٗت٘،
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خل خكا٥ل اإلزاض٠ املعطؾ١ٝ ايتؿاٚض١ٜ اييت تػع٢ إىل إزاض٠ عكٍٛ أٖٚصا ميجٌ 

 ٚتؿذط طاقتِٗ اإلبساع١ٝ. ٚأؾهاض َٔ َعٗا،

ضنٞ اهلل عٓ٘ َٔ سؿط اـٓسم ؾاض ب٘ غًُإ ايؿاضغٞ إٔ َا أ ايؿهط٠ املبتهط٠: (2

سٍٛ املس١ٜٓ، ٖٞ ؾهط٠ َبتهط٠ غري َأيٛؾ١ يس٣ اجملتُع ايعطبٞ س٦ٓٝص، ٚناْت 

ٚسٛيت نعـ املػًُني إىل ق٠ٛ، ٚؾهًت  ،ؾهط٠ َٛؾك١ ٚقا٥ب١ قًبت املٛاظٜٔ

يٮعسا٤ َؿادأ٠ اغرتاتٝذ١ٝ مل وػبٛا سػابٗا َٔ قبٌ، ؾٛنعِٗ يف َٛنع ايسؾاع 

 بس٫ً عٔ اهلذّٛ.

ٜٚتُجٌ يف َٛقـ ايكشابٞ ْعِٝ غتٓاّ ايؿطق١ ٚسػٔ ايتٛظٝـ يًطاقات اإلبساع١ٝ:ا (3

غ٬َ٘ يًتٛ ٚيف ْؿؼ املٛقـ، ؾُا نإ إعًٔ أايصٟ  )ضنٞ اهلل عٓ٘(، بٔ َػعٛز

َٔ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ عهُت٘ ٚسٓهت٘ ٚسػٔ تٛظٝؿ٘ يطاقات 

غ٬َ٘، ٚنًؿ٘ مب١ُٗ إ٫ ٜعًٔ إٔ طًب َٓ٘ أتباع٘، ٚؾطاغت٘ يف قسم قسث١، أ

دب١ٗ  إلؾػازْطًل ْعِٝ ابٔ َػعٛز اؽصٌٜ ايهؿاض املعتسٜٔ ع٢ً املس١ٜٓ. ؾ

ضا٤ِٖ ٚقطاضاتِٗ، ؾاؾؿٌ بصيو خطتِٗ سُٝٓا آاملؿطنني ٚاملٓاؾكني ٚتؿتٝت 

 (8) .يٝٗٛز ٜسبطٕٚ هلِ املها٥س ٚايٛقٝع١ َع املػًُنياقٓعِٗ بإٔ أ

ضغاٍ سصٜؿ١ بٔ ايُٝإ إٜٚتُجٌ شيو يف  َٛض ٚتطى ايتدُني:ايٛقٛف ع٢ً سكا٥ل ا٭ (4

ٕ ٜكٌ إىل قا٥س َعػهطِٖ أبصنا٥٘ سصٜؿ١ اغتطاع ، ؾإىل قؿٛف املؿطنني

عٔ سطز َٛقـ املؿطنني ْٚؿاش َ٪ْتِٗ، َٚا ؾعًت٘ ايطٜاح  ٠ٜٚػتُع َٓ٘ َباؾط

 (5) .٫ ايطسٌٝ يف ايػسا٠إَاَِٗ أِْٗ يٝؼ أٚايعٛاقـ ٚايربز بِٗ، ٚ

ناْت امل١ُٗ خطط٠ يًػا١ٜ َع ٚدٛز ايربز ٚاؾٛع ٚاـٛف ايؿسٜس ٚاؿكاض 

ٕ ٜهًـ أاغتطاع ٚسػٔ تٛظٝؿ٘ يٮؾطاز، ٓه١ ايكا٥س ايؿص يهٔ عايطٌٜٛ، 

 ْؿاش امل١ُٗ ٚعاز َه٬ًً بايٓذاح.إل ايصنٞ ٖصا ايؿاب

 : عله بأمْر دٓيكه(أىته أمعيى قْل الييب )  2-2-2

إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َط بكّٛ  (اهلل عٓ٘ضنٞ )ْؼ بٔ َايو أدا٤ عٔ 

)ٚايؿٝل  ،ؾدطز ؾٝكًا :ٌ( ؾكاٍ: )يٛ مل تؿعًٛا يكًح( قاٍدًٜكشٕٛ ايٓأٟ ًٜكشٕٛ )
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قًت نصا  :( قايٛا؟ؾكاٍ: )َا يٓدًهِبعس سني ٖٛ ايتُط ايصٟ مل ٜٓهر(، ؾُط بِٗ 

 .28(زْٝانِ عًِ بأَط أْتِ أ) :قاٍ ٚنصا،

ٕ شيو إكاحل ايٓاؽ مما ٫ متٓع٘ ايٓكٛم ؾَا ٜتعًل مبٕ نٌ أَٔ اؿسٜح  ٜٚؿِٗ

 اس١ اييت غهت عٓٗا ايؿطع.بَٛض املٖٚٛ َٔ ا٭ ،خانع يًُكًش١

ٕ َا شنطٙ ايطغٍٛ يًكشاب١ نإ َٔ قبٌٝ ايطأٟ إمحس ؾانط: )أٜكٍٛ ايؿٝذ 

املتعًل بأَٛض املعاف ايكا٥ِ ع٢ً اـرب٠ ٚايتؿهري ايبؿطٟ اييت قس ٜتاح َٓٗا يبعض 

 (30). ع٢ً غبٌٝ ايتؿطٜع( ٘ؽ ٫ٚ ٜتاح يػريِٖ، ٚمل ٜهٔ ن٬َايٓا

ط٬م ايعٓإ ٭ؾهاض ايٓاؽ ٚإبساعاتِٗ ؾُٝا ٜعٛز عًِٝٗ بايٓؿع إٚيف اؿسٜح ز٫ي١ 

 طاض ْكٛم ايؿطع اؿهِٝ.إ٫ بكٝس املكًش١ يف إٚعسّ تكٝٝسٖا  ،ٚاملكًش١

 : األعنى ذو اإلسالو للجنْد ّالتكلٔد   2-3

ُٗا ميتًو ايتؿهري بعٛاقب باييت متٝع اإلْػإ ايعًِ ٚايعكٌ، ؾ َٔ اـكا٥ل   

ٚاؿػٔ ٚايكبٝح، ٖٚٞ َطتبط١  ،ٚاـري ٚايؿط ،َٛض، ٜٚؿطم بني اؿل ٚايباطٌا٭

 ايعكٌ ٚسػٔ اغتدساّ قٛاٙ. بإعُاٍ

مما ٜ٪زٟ إىل غًب  ٝبك٢ عاي١ ضنٛز ٚتٛقـ،ؾسٝاًْا وذع ايعكٌ عٔ ايعٌُ، أٚ   

ٚايتعكب  ع٢ُطض ايتكًٝس ا٭ا مبَٗٔ قٛاٙ ايعك١ًٝ، ٜٚكاب سٝٓ اإلْػإ ا٫غتؿاز٠

 اؾاًٖٞ.

ٜٚته٦ٕٛ يف  ،ع٢ُأخطٜٔ يف سٝاتِٗ تكًٝسًا ٖٚ٪٤٫ ٜهٕٛ غايب ساهلِ تكًٝس اٯ   

خطٜٔ، ٚقس ٫ ٜتدًٕٝٛ ٚدٛز سكٝك١ يًسْٝا خاضز عازات ٚتكايٝس ؾ٦ِْٛٗ ع٢ً اٯ مجٝع

ايكشٝح ْتٝذ١ يعسّ ا٫غتؿاز٠ َٔ قٛاِٖ ؾٝشطَٕٛ َٔ ايتؿهري  ،ِْٗقطاأغ٬ؾِٗ ٚأ

 ٕٛ سٝاتِٗ .٦ايعك١ًٝ يف ؾ

ٕ ق٠ٛ زضد١ ايتكًٝس إٚبٗصا اـكٛم تٛقٌ عًُا٤ ا٫دتُاع إىل قاعس٠ ن١ًٝ تكٍٛ: )   

 (.3ضاز٠( )تتٓاغب عهػًٝا َع ق٠ٛ ايعكٌ ٚاإل

                                                           
28
 (7زواه مسلم، الحدًث سبق جخسيجه اهظس ص ) -
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 : جلنْد ّالتكلٔد األعنىداللة الكرآٌ الكرٓه على ذو ا  2-3-1

َٔ  ٘دسازِٖ ع٢ً َا ناْٛا عًٝأِٗ ٥ٚباآٔ ع٢ً تكًٝس ٜايهطِٜ اؾاَسشّ ايكطإٓ 

تسٍ ع٢ً  ايعسٜس َٔ آٜات ايكطإٓ ايهطِٜضزت ، ؾٛايعكا٥س ايؿاغس٠ ٚايتؿهري ايػ٧ٝ

 شيو َٓٗا:

ٍْوِ آبَبءَََب ؤًََنٌَْ كَبٌَ آبَبئُىُىْ نَب ٌَعْقِهٌٌَُ ًَبِرَا قٍِمَ نَيُىُ اجَّبِعٌُا يَب ؤََْزَلَ انهَّوُ قَبنٌُا بَمْ ََحَّبِعُ يَب ؤَنْفٍَْنَب عَهَ قٛي٘ تعاىل: (1

شٍَْئًب ًَنَب ٌَيْحَذًٌَُ
َاّ ايؿٛناْٞ يف تؿػريٖا:)يف اٯ١ٜ شّ املكًسٜٔ، ٚزيٌٝ قاٍ اإل، 29

 (6.)ع٢ً قبح ايتكًٝس ٚاملٓع َٓ٘(

تٓ٘ عٔ ايتكًٝس اؿػٔ، بٌ ايتكًٝس ايكبٝح ايصٟ عربت عٓ٘  ملْٗا أ٬ْٚسغ يف اٯ١ٜ    

 ٜبشجٕٛ عٓٗا.٫ اٯ١ٜ بأِْٗ ٫ ٜػتدسَٕٛ عكٛهلِ ٫ٚ ٜطٜسٕٚ اهلسا١ٜ ٚ

هَى ؤُيَّةٍ ًَكَزَنِكَ يَب ؤَسْسَهْنَب يٍِْ قَبْهِكَ فًِ قَشٌَْةٍ يٍِْ ََزٌِشٍ بِنَّب قَبلَ يُحْشَفٌُىَب بََِّب ًَجَذََْب آبَبءَََب عَقٛي٘ تعاىل:  .1

ًَبََِّب عَهَى آثَبسِىِىْ يُقْحَذًٌَُ
30 . 

يَب ىَزِهِ انحًََّبثٍِمُ بٝ٘ ٚقَٛ٘ يف قٛي٘ تعاىل: أع٢ً ٘ ْيب اهلل إبطاِٖٝ َٚجٌ شيو َا عاب .2

قَبلَ نَقَذْ كُنْحُىْ ؤََْحُىْ ًَآبَبئُكُىْ فًِ ضَهَبلٍ يُبِنيٍ ،انَّحًِ ؤََْحُىْ نَيَب عَبكِفٌٌَُ، قَبنٌُا ًَجَذََْب آبَبءَََب نَيَب عَببِذٌٍَِ
ٚقس ، 31

 (16) ا٭ع٢ُ. بطاٍ ايتكًٝسإاستر ايعًُا٤ بٗصٙ اٯ١ٜ ٚغريٖا ع٢ً 

 قْال السلف يف ذو التكلٔد األعنى :أمً    2-3-2

 :(16ثاض عٔ ايػًـ ايكاحل يف شّ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ ْصنط َٓٗا َا ًٜٞ )ٚضزت بعض اٯ

قاٍ: )ٌٜٚ ي٬تباع َٔ أثط  ُاعباؽ ضنٞ اهلل عٓٗعبس اهلل بٔ ثط عٔ ابٔ دا٤ يف ا٭ .1

عًِ بطغٍٛ أهس َٔ ٖٛ ثِ ٜ٘ أايعامل، قٌٝ ٚنٝـ شاى،قاٍ: ٜكٍٛ ايعامل ؾ٦ًٝا بط

 ؾٝرتى قٛي٘ ثِ ميهٞ ا٫تباع (. ،اهلل ق٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ َٓ٘

َٚتعًِ ع٢ً  ،ث٬ث١، ؾعامل ضباَْٞاّ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: )ايٓاؽ ٚدا٤ عٔ اإل .2

إىل  ًٜذ٦ٛاغبٌٝ لا٠، ُٖٚر ضعاع اتباع نٌ ْاعل، مل ٜػته٦ٝٛا بٓٛض ايعًِ ٚمل 

 ضنٔ ٚثٝل(.

                                                           
29
 170سىزة البقسة آلاًت  -
30
 .24-23سىزة الصخسف آلاًاث   -
31
 54 -52سىزة ألاهبياء آلاًت  -
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 (.29ٕ املكًس يٝؼ عاملًا()إٚقاٍ ايع١َ٬ ايػٝٛطٞ يف ساؾ١ٝ ايػٓسٟ: ) .3

 (.29ٕ ايتكًٝس دٌٗ ٚيٝؼ عًِ()إضؾاز ايؿشٍٛ: )إَاّ ايؿٛناْٞ يف ٚقاٍ اإل .4

ٜصّ ايتكًٝس ا٭ع٢ُ  ٕ اإلغ٬ّ: ايٛقٍٛ إىل ْتٝذ١ أـ٬ق١ َٔ ْكٌ ٖصٙ ايٓكٛمٚا   

يػا٤ ايعكٌ ٚايؿهط يف اغتدطاز ايكٛاب َٔ إعتُس ع٢ً ا، طاملا ٙنإ َكسض َُٗا

 اـطأ ٚاؿل َٔ ايباطٌ.

 نمارج واقعٍة ننتائج االبتكار فً اإلسالو.: انثانث انمبحث

عًُا٤ املػًُني ع٢ً َط ايتاضٜذ يف ضؾس ػًط ايه٤ٛ ع٢ً دٗٛز ٜٖصا املبشح 

ٚابتهاض ايططم ٚاملٓاٖر ، اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايعامل١ٝ، ٚأثط شيو يف بٓا٤ سهاضتِٗ

اؾسٜس٠ يف كتًـ َٝازٜٔ اؿٝا٠ ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚنصيو ايتكسّ يف َعاٖط 

تِٗ ايتٛسٝس١ٜ أق٬ً ْابع١ َٔ عكٝساملباز٨ خ٬قٞ، ٚإٔ ٖصٙ زبٞ ٚا٭ايطقٞ ايعًُٞ ٚا٭

ٙ ٚسج٘ ع٢ً شيو، ؾٗٞ بصيو تجبت يف املػًُني قًُٝا ضؾٝع١ ريهلل تعاىل، ٚمساست٘ ٚتٝػ

 :ٚميهٔ تٓاٚهلا يف املباسح ايتاي١ٝ. بعاز َٓٗر اإلغ٬ّ ْٚعُ٘ ٚأقٛي٘ ٚؾطٚع٘أٚتطغِ 

 :  ةعصر احلضارة اإلسالمٔة ّأثرِ يف احلضارة العاملٔ  3-1

١ َٔ سهط ٚتعين تؿٝٝس ايكط٣ ٚاملٓاظٍ املػه١ْٛ ٖٚٞ ن١ًُ َؿتك :اؿهاض٠ يف ايًػ١

ع٢ً خ٬ف اجملتُعات ايبس١ٜٚ شات ايب١ٝٓ يًس٫ي١ خ٬ف ايبسا٠ٚ، ٚتػتدسّ ايًؿع١ 

 (24.)ايكب١ًٝ

اجملتُع ايبؿطٟ  ـس١َ ٖٞ اؾٗس ايصٟ ٜكسَ٘ فتُع َٔ اجملتُعات ا٫قط٬ح: ٚيف

 (24)يف مجٝع ْٛاسٞ سٝات٘ املع١ٜٛٓ ٚاملاز١ٜ.

:ايؿٕٓٛ ٚايتكايٝس ٚاملرياخ ايجكايف ٚايتاضىٞ نُا ميهٔ تعطٜـ اؿهاض٠ بأْٗا   

 (24) .يف سكب١ َٔ ايتاضٜذ نيَٚكساض ايتكسّ ايعًُٞ ٚايتكين ايصٟ ٜتُتع ب٘ ؾعب َع

َا ميٝع أ١َ عٔ أ١َ َٔ سٝح ايعازات  :اؿهاض٠ مبؿَٗٛٗا ايؿاٌَٚقس تعين    

ٚايتُػو بايكِٝ ايس١ٜٝٓ  ،امل٬بؼأْٛاع ٚططٜك١ ٚ ،غًٛب املعٝؿ١أٚ ،ٚايتكايٝس

 .يف ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب ٚايعًّٛ بساعَٚكسض٠ اإلْػإ يف نٌ سهاض٠ ع٢ً اإل ،ٚا٭خ٬ق١ٝ

(24). 
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ٚميتس عكط اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ َٔ َٓتكـ ايكطٕ ايجأَ ست٢ ايكطٕ اـاَؼ عؿط    

تعايُٝ٘ ع٢ً َباز٨ ٜؿٌُ ايسٜٔ ٚايسٚي١، ٚاْطٛت ْكٛق٘ ٚ امل٬ٝزٟ. ٖٚٛ ْعاّ

ثبتت أغاغ١ٝ يف ايتؿطٜع ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ٚاإلزاضٟ ٚايعػهطٟ، ٚأ

ايٛقا٥ع ايتاضى١ٝ اْ٘ مل ٜهٔ فطز عكا٥س ز١ٜٝٓ ؾطز١ٜ، بٌ ٚاظٕ ؿه١ُ بايػ١ بني 

 (17).ايطٚسٝات ٚاملازٜات، ٚبني ايعكٝس٠ ٚايتؿطٜع ٚبني ايعبازات ٚاملعا٬َت

 اإلىساىٔة :  يفضارة اإلسالمٔة أثر احل   3-1-1

 ٞ مبذا٫ت نجري٠ أُٖٗا َا ًٜٞ :ْػاْاجملتُع اإل يفأثطت اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ 

ٚضبٝني باملساضؽ ٚاؾاَعات نإ ٫تكاٍ ايط٬ب ا٭يف فاٍ ايتؿطٜع:  . أ

ؾهاض ايؿك١ٝٗ اإلغ١َٝ٬ يف ا٭ْسيؼ ٚغريٖا أثط نبري يف ْكٌ فُٛع١ َٔ ا٭

 يػاتِٗ املدتًؿ١ .ٚايتؿطٜع١ٝ إىل 

ؾٗط نتب ايؿك٘ املايهٞ إىل ايًػ١ أٚيف عٗس ْابًٕٝٛ يف َكط، تطدِ 

ايصٟ نإ ْٛا٠ يًكإْٛ  32َٚٓٗا )نتاب اـًٌٝ( يف ايؿك٘ املايهٞ، ايؿطْػ١ٝ

سهاَ٘ َع أسهاّ ايؿك٘ أاملسْٞ ايؿطْػٞ، ٚقس دا٤ َتؿابًٗا إىل سس نبري يف 

 (24) .املايهٞ

ْؿ٦ت املساضؽ ٚاؾاَعات يف كتًـ ايب٬ز أك١ٝ: يف َٝسإ ايعًّٛ ايتطبٝ . ب

املهتبات، ٚاَتٮت بامل٪يؿات يف ؾت٢ ايعًّٛ  طتاإلغ١َٝ٬ ؾطقًا ٚغطبًا، ٚنج

ٚادتصبت ٖصٙ املساضؽ ٚاؾاَعات  ،َٔ طب ٚضٜانٝات ٚنُٝٝا٤ ٚدػطاؾٝا ٚؾًو

ٚاملهتبات ايباسجني ا٭ٚضبٝني، ٚناْٛا ؾسٜسٟ اإلعذاب ٚايؿػـ بهٌ َا 

يف دٛ َٔ اؿط١ٜ ٫ ٜعطؾٕٛ ي٘ َج٬ًٝ يف  ،ٜسضغٕٛ ٜٚكط٩ٕٚ َٔ ٖصٙ ايعًّٛ

 .بًساِْٗ

ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ نإ عًُا٤ املػًُني ٜتشسثٕٛ يف سًكاتِٗ ايع١ًُٝ َٚ٪يؿاتِٗ 

دطاّ ايػُا١ٜٚ، ناْت ؾ٬ى ٚا٭ضض ٚنطٜٚتٗا ٚسطنات ا٭عٔ زٚضإ ا٭

 ٚضبٝني متت٧ً باـطاؾات ٚا٭ٖٚاّ عٔ ٖصٙ اؿكا٥ل نًٗا.عكٍٛ ا٭

                                                           
32
هـ(، اإلاصدز: أحمد، إبساهيم جالل، 776مؤلفه ؤلامام ضياء الدًً أبى اإلاىدة خليل بً إسحاق بً مىس ى بً صعيب اإلاالكي جىفي سىت ) - 

 https://uqu.edu.sa (24)، دزاست ميضىزة في مىقع جامعت أم القسي العلوم إلاسالمية وأثرها في حضارة أوربا

https://uqu.edu.sa/


 
 

 
 
 

69  
  نهعهىو اإلنسانٍة واالحتماعٍة

 د. محمد ناجي عطية|                                    دالالت ّمناذج ّاقعٔة االبتكار إدارةاإلسالم و
ISSN : 2410-1818 

 و2016 ابرٌم( 13( انمخهذ )10انعذد )

َٚٔ ثِ ابتسأت سطن١ ايرتمج١ َٔ ايعطب١ٝ إىل اي٬ت١ٝٓٝ، ٚغست نتب عًُا٤    

 (24) .املػًُني تسضؽ ٫سكًا يف اؾاَعات ا٭ٚضب١ٝ

ثط ا٭ٚضبٕٝٛ ٚخاق١ ؾعطا٤ ا٭غبإ تأثطًا نبريًا تأيف فاٍ ايًػ١ ٚا٭زب:  . ز

ؾكس زخٌ أزب ايؿطٚغ١ٝ ٚاؿُاغ١ ٚاجملاظ ٚايتد٬ٝت  ،باؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬

ايطاق١ٝ إىل اٯزاب ا٭ٚضب١ٝ عٔ ططٜل ا٭زب ايعطبٞ يف ا٭ْسيؼ ع٢ً اـكٛم. 

تسٜٔ ايهاتب ا٭غباْٞ )أباْٝع(: )إٕ أٚضبا مل تهٔ تعطف ايؿطٚغ١ٝ ٫ٚ  ٜٓكٌ عٔ

بآزابٗا اؿُاغ١ٝ قبٌ ٚؾٛز ايعطب إىل ا٭ْسيؼ ٚاْتؿاض ؾطغاِْٗ ٚأبطاهلِ يف 

 (24) .أقطاض اؾٓٛب(

نُا تأثطت ايًػات ا٭ٚضب١ٝ ع٢ً اخت٬ؾٗا بايًػ١ ايعطب١ٝ، سٝح زخًت 

ايهًُات ايعطب١ٝ يف كتًـ ْٛاسٞ اؿٝا٠ ست٢ أْٗا تهاز تٓطل نُا ٖٞ َجٌ: 

 (24) .ري شيو نجريٚغ، ايًُٕٝٛ ايؿطاب،ٔ، ايكط

يف قسض اإلغ٬ّ نإ ظَاّ ايكٝاز٠ يف فاٍ ايتعًِٝ ٚا٭خ٬م ٚايعًِ ٚايػٝاغ١:  .ٚ 

بٝس ايطداٍ ايصٜٔ ضباِٖ ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ؾهإ نٌ ٚاسس 

َِٓٗ َعذع٠ يف اإلميإ ٚايعكٝس٠ ٚاـًل ٚايرتب١ٝ ٚايتٗصٜب، ٚتعن١ٝ ايٓؿؼ، 

ًا، ٚقبِٗ يف قايب غِٗ قٛغعتساٍ، يكس قاٚمسٛا ايػري٠، ٚ ايهُاٍ ٚا٫

اإلغ٬ّ قبًا، ؾًٛ زقل َسقل ملا ضأ٣ يف غريتِٗ ٚأخ٬قِٗ َأخصًا داًًٖٝا ٜٓايف 

 اإلغ٬ّ ٚايٓؿػ١ٝ اإلغ١َٝ٬، ٚيٛ متجٌ اإلغ٬ّ بؿطًا ملا ظاز إٔ ٜهٕٛ نأسسِٖ. 

يف قهاٜاِٖ ٚوهُٕٛ بِٝٓٗ  ٜؿكًٕٛؾهاْٛا أ١ُ٥ ٜكًٕٛ بايٓاؽ، ٚقها٠ 

بايعسٍ ٚايعًِ، ٚأَٓا٤ ع٢ً أَٛاٍ املػًُني ٚأ٬َنِٗ، ٚقاز٠ ٜكٛزٕٚ اؾٝٛف 

ٚوػٕٓٛ تسبري اؿطٚب، ٚأَطا٤ ٜباؾطٕٚ إزاض٠ ايب٬ز ٜٚؿطؾٕٛ ع٢ً أَٛض 

نإ ايسٜٔ ٚايػٝاغ١ ٜتُج٬ٕ يف ؾدل ٚاسس ٚاملًُه١، ٜٚكُٕٝٛ سسٚز اهلل، 

 ( 10) .ٖٛ اـًٝؿ١

هاض٠ اإلغ١َٝ٬ د٬ًٝ َٔ ا٭ع٬ّ ميجًٕٛ ٛضٖا ايصٖب١ٝ أؾطظت اؿٚيف عك

ايعامل املتشهط ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض سٝٓٗا، ؾهإ َِٓٗ ايؿًهٕٝٛ ٚايكٝازي١ 

اـٛاضظَٞ : ٚا٭طبا٤ ٚايؿ٬غؿ١ ٚا٭زبا٤ ٚعًُا٤ ايطبٝع١ ٚايطٜانٕٝٛ أَجاٍ

، غٝبٜٛ٘، ابٔ غٝٓا٤، ابٔ ضؾس، ابٔ ْٜٛؼ، ايطاظٟ، املتٓيب، ٚايهٓسٟ
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َطٜهٞ املعاقط ٘ ايهاتب ا٭قؿؾكس ٚ ;اّ، ٚأَا ابٔ اهلٝجِ ايبكطٟ املٛيسٝٚاـ

٭ْ٘ انتؿـ ْعطٜات ع١ًُٝ  ;آٜؿتأٜ ظَاْ٘: )بأْ٘ (َٝؿٌٝ ٖاًَتٕٛ َٛضغإ)

َٔ ؼكٝل أٖساؾِٗ ايع١ًُٝ بعس  (ْٝٛتٔ)ٚ (نٛبط ْٝٛنؼ)غاعست نٌ َٔ 

 (23) (.غتُا١٥ غ١ٓ

 حضارة املسلنني :ماذا كسب العامل مً   3-2

أقٛاٍ امل٪ضخني ايػطبٝني عٔ أثط املػًُني يف اؿهاض٠ ٖصا املبشح ٜٓكٌ طا٥ؿ١ َٔ    

أثط اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬ يف ايعامل اإلْػاْٞ، ِٗ اييت ٚثكٖٛا عٔ اعرتاؾات، ٚايػطب١ٝ

 ْصنط َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ َا ًٜٞ : 

ناْت ) يف نتاب٘ )تاضٜذ ايعطب(: (يٛبٕٛ غٛغتاف. ز)امل٪ضر ايؿٗري  ْكٌ عٔ . أ

ٕ زخًٗا ايعطب يف َا إ، ٚيهٔ َتس١ْٝٛط شات ضخا٤ قًٌٝ ٚثكاؾ١ كغباْٝا ظَٔ ايأ

ٚا ٜٓؿطٕٚ ؾٝٗا ضغاي١ اؿهاض٠، ؾاغتطاعٛا يف ٤ايكطٕ ايجأَ امل٬ٝزٟ ست٢ بس

أقٌ َٔ عاّ إٔ وٝٛا خطاب ا٭ضض ٜٚكُٝٛا أؾدط املباْٞ، ٜٚٓؿطٛا اؿطن١ 

ٚتطمجٛا ايهتب ا٭دٓب١ٝ  ،عسٖا تؿطغٛا يسضاغ١ ايعًّٛ ٚاٯزابايتذاض١ٜ، ٚب

ٚأغػٛا اؾاَعات اييت ناْت ٚسسٖا املًذأ ايٛسٝس يجكاؾ١ أٚضبا يعَٔ طٌٜٛ، 

املًٕٝٛ ْػ١ُ ٚغست اؿٝا٠  ٔٚقس منت قططب١ بػطع١ ست٢ ظاز عسز غهاْٗا ع

 (23) (.ؾٝٗا َتػ١ُ بايطؾاٙ ٚايٓعِٝ

مٔ ا٭ٚضبٕٝٛ َسٜٕٓٛ يًعطب باؿكٍٛ ع٢ً ) (:امل٪ضر ايؿطْػٞ )زضٜباض ْٚكٌ . ب

أغباب ايطؾاٙ يف سٝاتٓا ايعا١َ، ؾاملػًُٕٛ عًُْٛا نٝـ ماؾغ ع٢ً ْعاؾ١ 

ٜٔ ٫ ٜػريٕٚ ثٝابِٗ ست٢ تتػذ، ص اينيٚضبِْٝٗ ناْٛا عهؼ ا٭إأدػازْا، 

ٚا باغتك٬ح ا٭ضانٞ بٛاغط١ ْعاّ غكا١ٜ ٤غباْٝا بسأٚعٓسَا قسّ املػًُٕٛ إىل 

قشاب أ ، ٚظضعٛا قكب ايػهط ٚايكطٔ ٚايتٛت ٚايطظ ٚاملٛظ، ٚنإضَتطٛ

إىل املعاضعني يف  ، ثِ ٜٓكًْٛٗااؿطؾ١ هٛبٕٛ اي٫ٜٛات ؾُع املعًَٛات ايعضاع١ٝ

 (.ٚقت ايػكا١ٜ ٚاغتجُاض ايرتب١ ٚسؿغ املٓتٛز

ٜٚهٝـ: )يكس أقاّ ايعطب املعامل ايعُطا١ْٝ ٚاملعطؾ١ٝ يف نٌ َهإ ع٢ً 

قايِٝ ا٭ٚضب١ٝ ايصٜٔ ناْٛا غا٥كني يف عط دٗايتِٗ غري َبايني عهؼ ًَٛى ا٭

 (23) (.بؿ٦ٕٛ ضعاٜاِٖ
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لًرتا خطابًا إنتب ًَو لًرتا إىل خًٝؿ١ املػًُني ٖؿاّ ايجايح: إضغاي١ ًَو  . ز

ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ، ؾهاْت ْل ًٜتُؼ ؾٝ٘ ْعضا َٔ ـًٝؿ١ املػًُني ٖؿاّ ايجايح 

إىل  ،لًرتا ٚؾطْػا ٚايػٜٛس ٚايٓطٜٚرإ"َٔ دٛضز ايجاْٞ ًَو  َا ًٜٞ: ضغايت٘

ؾكس  ،خًٝؿ١ املػًُني يف ممًه١ ا٭ْسيؼ ٖؿاّ ايجايح، بعس ايتععِٝ ٚايتٛقري

َعاٖس ايعًِ ٚايكٓاعات يف ب٬زنِ  ٘مسعٓا عٔ ايطقٞ ايععِٝ ايصٟ تتُتع بؿٝه

ٕ بسا١ٜ سػ١ٓ يف ايعاَط٠، ؾأضزْا ٭بٓا٥ٓا اقتباؽ مناشز َٔ ٖصٙ ايؿها٥ٌ يتهٛ

ثطنِ يٓؿط ْٛض ايعًِ يف ب٬زْا اييت وٝط بٗا اؾٌٗ َٔ أضبع١ أضنإ. أاقتؿا٤ 

)زٚباْت( ع٢ً ضأؽ بعج١ َٔ بٓات أؾطاف ٠ ٚقس ٚنعٓا اب١ٓ ؾكٝكٓا ا٭َري

ْهًرتا، أضدٛ إٔ ٜهْٛٛا َٛنع عٓا١ٜ ععُتهِ ٚؼت محا١ٜ ساؾٝتهِ إ

 (23ايهطمي١ اييت غتؿطف ع٢ً تعًُٝٗٔ ")

لًرتا إبػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ، إىل ًَو ) ْل ايطغاي١ اؾٛاب١ٝ:إ ؾه

يكس اطًعت ع٢ً ايتُاغهِ، ؾٛاؾكت ع٢ً  ،ا٭دٌ ،غهٓسْاؾٝاإٜهٛغٝا ٚإٚ

ْعًُهِ أْ٘  ؾإْٓاضباب ايؿإٔ، ٚعًٝ٘ أطًبهِ بعس اغتؿاض٠ َٔ ٜعِٓٝٗ ا٭َط َٔ 

زتٓا يؿدكهِ ز٫ي١ ع٢ً َٛ ،غٝٓؿل ع٢ً ٖصٙ ايبعج١ َٔ بٝت َاٍ املػًُني

 (23) (.املًهٞ

إٕ زخٍٛ ) ْل ضغاي١ ض٥ٝؼ ٚظضا٤ اهلٓس دٛاٖط ٫ٍ ْٗطٚ يف َسح سهاض٠ املػًُني: .ٙ 

١ُٖٝ نبري٠ يف تاضٜذ أايػعا٠ ايصٜٔ دا٤ٚا َٔ مشاٍ غطب اهلٓس ٚزخٍٛ اإلغ٬ّ ي٘ 

ْ٘ قس إْ٘ قس ؾهح ايؿػاز ايصٟ نإ قس اْتؿط يف اجملتُع اهلٓسٚغٞ، إاهلٓس، 

ايطبكات، ٚسب ا٫عتعاٍ عٔ ايعامل ايصٟ ناْت تعٝؿ٘ اهلٓس، إٕ  أظٗط اْكػاّ

خ٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ٚاملػاٚا٠ اييت نإ املػًُٕٛ ٜ٪َٕٓٛ بٗا ٜٚعٝؿٕٛ ؾٝٗا ْعط١ٜ ا٭

أثطت يف أشٖإ اهلٓسٚؽ تأثريًا عُٝكًا، ٚنإ أنجط خهٛعًا هلصا ايتأثري ايب٪غا٤ 

 (10) .ٚايتُتع باؿكٛم اإلْػا١ْٝ (ايصٜٔ سطّ عًِٝٗ اجملتُع اهلٓسٚغٞ املػاٚا٠ 

 تطبٔكات معاصرة ليتائج االبتكار يف اإلسالو :    3-3

ٕ عٔ ٛعًُا٤ املػًُايؾُٝا ًٜٞ اغتعطاض يبعض ايتطبٝكات املعاقط٠ اييت قسَٗا 

س٫ًًٛ  عطنتعاخ اييت ططٜل ا٫دتٗازات ايؿطز١ٜ ٚاجملاَع ايؿك١ٝٗ، ٚايسضاغات ٚا٭

أغاغ٘  َا نإٜعاْٞ َٓٗا ايعامل، َٚٔ ٖصٙ ايتطبٝكات َعاقط٠ ملؿه٬ت نبري٠ 
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ٖٛ  عاخ عًُا٤ املػًُني يف ايعكٛض ايصٖب١ٝ يًشهاض٠ اإلغ١َٝ٬، َٚٓٗا َاأْاتر عٔ 

 .ؿه٬ت قا١ُ٥ يف ايعامل املعاقطسًٍٛ ملْاؾ٧ عٔ 

 ّأثرٍا يف العامل املعاصر: يف عصر اليَضة، ىتائج ابتكار علناء اإلسالو   3-3-1

عاخ عًُا٤ املػًُٕٛ يف عكط ايٓٗه١ اإلغ١َٝ٬ نجريًا َٔ ايعًّٛ ٚا٭قسّ اي

ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط، ْػتعطض َٓٗا غاغًا يًعًّٛ املعاقط٠، أٚايٓعطٜات ناْت 

 ًٜٞ:  َا

غؼ عًِ أَٓص عس٠ قطٕٚ ٚنع ايعًُا٤ املػًُٕٛ عًِ ايربف١ ٚاـٛاظَٝات :  . أ

ٚنإ هلِ زٚض نبري يف تطٜٛط ٖصا ايعًِ ايصٟ ٜعترب ضنٝع٠  ؾٝ٘،ٚأيؿٛا  ،ايؿؿط٠

 .١َُٗ يف عكط اؿاغبات ا٫يٝهرت١ْٝٚ ٚايهُبٝٛتط

عًُا٤  طًلايصٟ أ ،33ْػب١ إىل اـٛاضظَٞ (Algorithm) اـٛاظَٝاتَٚٔ شيو 

باعتباضٙ أععِ ضٜانٞ يف شيو  ،عكط اـٛاضظَٞ ;أٚضبا ع٢ً ايكطٕ ايجايح اهلذطٟ

 (32) .ععِ ايطٜانٝني يف نٌ ايعكٛضأسس أٙ بعض عًُا٤ ايػطب ابٌ ٜٚط ،ايكطٕ

ْٛاع ايعكاقري اييت أعطؾت أٚضبا عٔ املػًُني أضق٢ املػًُٕٛ ضٚاز عًِ ايكٝسي١:  . ب

ِٗ أٍٚ َٔ أْؿأ سٛاْٝت بٝع ا٭ز١ٜٚ، ؾعاؾت نجريًا َٔ ا٭َطاض املػتعك١ٝ، 

ؿٛا ايهجري َٔ ٚأٍٚ َٔ أغؼ َساضؽ َٚعاٖس ايكٝسي١ يف زٜاض املػًُني، ٚأي

 .نتب ا٭ز١ٜٚ، ٚأيؿٛا ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ يف عًِ ايكٝسي١

ايًػ١ ايك١ٝٓٝ ٚاي٬ت١ٝٓٝ، سٝح عجط يف ايكني ع٢ً نتبِٗ إىل ٚقس تطمجت 

عؿاب ايطب١ٝ( ؼسخ عٔ )ا٭: بعٓٛإ; َٓٗا كطٛط١ كطٛطات بايًػ١ ايعطب١ٝ

يؿ٘ أايصٟ ٚنتاب )ا٭ز١ٜٚ ايعؿب١ٝ (  .عؿاب ايعطب١ْٝٛعًا َٔ ا٭ز١ٜٚ ٚا٭ (124)

إىل  .باإلناؾ١ّ( 930 – 855ايصٟ عاف يف ايؿرت٠ )ٚ ايكٝين املػًِ )يٞ ؾٞ ٚإ(

 (32).خط٣ َٓٗا نتاب: )اـ٬ق١ ايٛاؾ١ٝ يف ايعكاقري ايؿاؾ١ٝ(أَ٪يؿات 

عًٞ  ٞبأنتاب ايكإْٛ يف ايطب مل٪يؿ٘ ٜصنط يف ٖصا املكاّ  ز. املػًُٕٛ ٚايطب:

ؾٗط َا أيؿ٘ املػًُٕٛ ٚاغتؿاز َٓ٘ أَٔ ، ايصٟ ٜعس اهلل بٔ غٝٓا٤ بٔ عبساؿػني 

ضٚبا أٚٚاغع١ يف  ٠بؿٗط، سٝح سعٞ ايهتاب عًُا٤ ايؿطم ٚايػطب يف فاٍ ايطب

                                                           
33
، م، وعاش في بغداد، اإلاصدز : بيىمي، محمىد780 -هـ 164هى دمحم بً الخىازشمي الري ولد في خىازشم أحدي مىاطق آسيا الىسطى عام  -

 (32)  2010/ 9 – 532، مجلت الىعي ؤلاسالمي الكىيت العدد الكمبيوثر والشفرة وحروف الطباعة اختراعات إسالمية
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ٚقس  ؾرت٠ َٔ ايعَٔ(. ٭طٍٛلٌٝ ايطيب ْ٘ نإ اإلإ): ٚغًط(أست٢ قاٍ عٓ٘ )ٚيِٝ 

( َط٠ يف أٚضبا بني 16ٚطبع مٛ )، طمج٘ إىل اي٬ت١ٝٓٝ )درياضز أٚف نطميْٛا(ت

ٚاغتُط ٜسضؽ يف  ،( طبع40١عٝس طبع٘ أنجط َٔ )أثِ  (،1500ّ – 1473)  عاَٞ

ٚاغط ايكطٕ ايػابع عؿط امل٬ٝزٟ، ٚظٌ أٜطايٝا ٚؾطْػا ٚبًذٝها ست٢ إداَعات 

 (36ٍٚ ؾٝٗا.)خ٬هلا املطدع ايطيب ا٭

 املعاصر:احللْل للعامل سَامات املسلنني يف ابتكار إ   3-3-2

غٗاَات عًُا٤ املػًُني يف تكسِٜ اؿًٍٛ ملؿانٌ إبشح مناشز َٔ ٖصا امل ٜتٓاٍٚ

 َا ًٜٞ:  َٚٔ شيو ايبؿط١ٜ يف ايعكٛض ايطا١ٖٓ،

دط٣ ٚهطٟ ع٢ً  إٕ َا ظ١َ املاي١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايعامل١ٝ ٚاؿًٍٛ اإلغ١َٝ٬ هلا:ا٭ .1

ٚٚاقع١ٝ ٖٞ يف سكٝكتٗا ْتٝذ١ ايػاس١ ا٫قتكاز١ٜ ايعامل١ٝ َٔ تساعٝات َٓطك١ٝ 

ٕ أٚتػتشل ظساض٠  ،سسًا َٔ زٍٚ ايعاملأ ٫ظ١َ َاي١ٝ َٔ ايعٝاض ايجكٌٝ مل تػتجٔ

ؾًػت بػببٗا نربٜات امل٪غػات ، ؾكس أٜٔتهٕٛ ناضث١ ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿط

 (81،7قٛهلا تكسض بٓشٛ )أٚناْت  (us Airways)ؾطن١  املاي١ٝ ايعامل١ٝ َجٌ:

ن١ )اْطٕٚ( َٔ نربٜات ايؿطنات ايٓؿط١ٝ ٚايطاق١ ؾط، ًَٝاض ز٫ٚض

َطٜه١ٝ )ٚاؾٓطٔ َٝٛتؿٛاٍ( اجملُٛع١ ا٭، َطٜهٞعُاٍ ا٭بٓو ا٭، ٚايهٗطبا٤

ايصٟ أعًٔ ٚف غهٛت٬ْس( أو ايربٜطاْٞ )ضٜٚاٍ بٓو ٓيب، اَطٜهٞأغازؽ بٓو 

 َنيأاجملُٛع١ املكطؾ١ٝ ٚايتّ، 2008ٚ ًَٝاض ز٫ٚض خ٬ٍ عاّ (34خػاضت٘ مببًؼ )

عًٔ عٔ قايف أٚ ،2008ًٍّٜٛ أيف اييت اْٗاضت ايبًذٝه١ٝ اهلٛيٓس١ٜ )ؾٛضتٝؼ( 

 (17).ٚغريٖا نجري. ( ًَٝاض ٜٛض18.9ٚخػاض٠ بٓشٛ )

ظ١َ ٚعجٛا دصٚضٖا هلصٙ ا٭ ٚايتكسٟغِٗ ايعًُا٤ املػًُٕٛ بايبشح أٚقس 

 ٚقسَٛا س٫ًًٛ َٓاغب١ ٚٚاقع١ٝ هلا.

 ،غعاض ايؿا٥س٠أهُٔ يف َٜٝني ٓعط ا٫قتكازٜني اإلغ٬بٚدصٚض املؿه١ً 

ْتٗا٤ مبػأي١ ؾكسإ اٚا٫قرتاض ايؿاسـ مل٪غػات ١ُٖٝٚ، ٚ ،ٚايطٖٔ ايعكاضٟ

 .(34) .ايجك١ بامل٪غػات املاي١ٝ
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ٚنإ َٔ تكٛض ا٫قتكازٜني املػًُني ؿٌ املؿه١ً َٔ دصٚضٖا تهُٔ يف: 

ييت تكّٛ ع٢ً ٚانطٚض٠ اغتدساّ املعا٬َت اإلغ١َٝ٬ يف إزاض٠ امل٪غػات املاي١ٝ 

 : (35)املباز٨ ا٫قتكاز١ٜ ايتاي١ٝ 

ٚايعسٍٚ إىل ايتدعٜٔ ايٓكسٟ  ،ايٓكس١ٜ با٭َٛاٍغٛام غطام ا٭إعسّ  (1

 ٚيف ايتذطب١ املايٝع١ٜ َجا٫ً ع٢ً شيو . ;ا٫غرتاتٝذٞ إىل ْكٛز شٖب١ٝ

تؿذٝع ا٫غتجُاض اؿكٝكٞ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً املهاضب١ املاي١ٝ اؿكٝك١ٝ ٚيٝػت  (2

ْٛاع ايتعا٬َت املاي١ٝ، َٚٓع أٚضام ٚؾطض قٝٛز ع٢ً ع٢ً ا٭اي١ُٖٝٛ 

 .اغتجُاضا سكٝكٝأُ هايتعا٬َت اييت ٫ تت

 ،ؾهاهلاأايتدًل ايتسضهٞ َٔ غعط ايؿا٥س٠ ٚايتعا٬َت ايطب١ٜٛ بهٌ  (3

ْػب١  خؿهتٕ أ٬ٜٚسغ اغتعساز املكاضف ايػطب١ٝ يصيو، نُا سكٌ 

غرتايٝا املطنعٟ، ٚايبٓو َجٌ َا قاّ ب٘ بٓو أ ;ايؿا٥س٠ بؿهٌ نبري

ٚضبٞ، َٚا تبع شيو َٔ تٛاؾل مجاعٞ بني ايبٓٛى املطنع١ٜ يعس٠ بًسإ يف ا٭

يٮظ١َ يًُعاؾ١ اإلغ١َٝ٬ ايكشٝش١ نُٓٝا ٖٚٛ َا ٜعس اعرتاؾًا  ٖصا اجملاٍ.

 .املاي١ٝ املعاقط٠

 بايسع٠ٛ إىل تػٝري ايٓعاّ ايتكًٝسٟ ايعاملٞ ملؾادأت ف١ً )تؿايٓذطظ( ايعا (4

ؾؿٞ اؾتتاسٝتٗا نتب )بٛؾٝػؿاتػٕٛ( ; ا٫غتٓذاز با٫قتكاز اإلغ٬َٞب

 َٔثاض َٛد١ عاض١َ أ ،ٚ ايكطإٓ؟(أ)ايبابا  :ض٥ٝؼ ايتشطٜط َٛنٛعًا بعٓٛإ

نتب َا ْك٘: )أظٔ . سٝح ٚغاط ا٫قتكاز١ٜؾعاٍ يف ا٭اؾسٍ ٚضزٚز ا٭

لٌٝ يؿِٗ َا ظ١َ إىل قطا٠٤ ايكطإٓ بس٫ً َٔ اإلنجط يف ٖصٙ ا٭أعاد١  ٓاْأ

يٛ ساٍٚ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً َكاضؾٓا اسرتاّ َا ٚضز يف  ٭ْ٘ كاضؾٓا;مبوسخ بٓا ٚ

سهاّ ٚطبكٖٛا، َا سٌ بٓا َا سٌ َٔ نٛاضخ أايكطإٓ َٔ تعايِٝ ٚ

 .ٕ ايٓكٛز ٫ تًس ْكٛز(ؾإ; املعضٟظَات، َٚا ٚقٌ بٓا اؿاٍ إىل ٖصا ايٛنع أٚ

(34) 

تٛاد٘ ايب١٦ٝ املكطؾ١ٝ ايعامل١ٝ ؼسٜات  ١َٝ٬:ب. ا٫بتهاض اإلغ٬َٞ يف املكاضف اإلغ

 ازخاض١ٜٚع١ٝ أابتهاض  ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ع٢ً ت ؾطن١ٝ َتعًك١ باملٓاؾػ١ عامل
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َع َطاعا٠ اؾُع  ،غاغ١ٝ يًع٤٬ُغايٝب اغتجُاض١ٜ َتطٛض٠ تًيب ا٫ستٝادات ا٭أٚ

 َها١ْٝ ايتطبٝل.إبني ايػ١َ٬ ايؿطع١ٝ ٚايهؿا٠٤ ا٫قتكاز١ٜ ٚ

َٓتر ٜٓتٗٞ مبطس١ً اؿاد١ إىل ايتذسٜس، يهٌ ٕ ٖٓاى عُط ظَين ٚملا نا

قبح أٚاجمل٤ٞ بؿهط٠ دسٜس٠ ػعٌ هلصا املٓتر عُطًا دسٜسًا، ؾإٕ ا٫بتهاض املايٞ 

 (25) .نطٚض٠ ًَش١ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬

ْؿط١ اييت فُٛع١ ا٭: ا٫بتهاض املايٞ يف ايكٓاع١ املاي١ٝ اإلغ١َٝ٬ٜككس بٚ

ايتكُِٝ ٚايتطٜٛط ٚايتٓؿٝص ٚآيٝات َاي١ٝ َبتهط٠ ؿًٍٛ إبساع١ٝ  ُٔ عًُٝاتهتت

 (31) .ايؿطع اؿٓٝـ اتَٛدٗإطاض نٌ شيو يف ، ملؿانٌ ايتٌُٜٛ

ٚىتًـ املٓتر اإلغ٬َٞ املبتهط عٔ ْعريٙ ايتكًٝسٟ َٔ سٝح اخت٬ف املعا١ًَ 

١ َكابٌ قطاض َبايؼ َايٝإٚتطنٝب١ املٓتر باستػاب ايطع١ٝ، ؾايجاْٞ ٜعتُس ع٢ً 

قٌ ٚبٝع١ يًعٌُٝ، ٚبصيو أٍٚ ؾريتهع ع٢ً ؾطا٤ أَا ا٭.ضباح َاي١ٝ بٓػب١ قسٚز٠أ

ٛاد٘ ايهجري َٔ تٚوٌ نجري َٔ املؿه٬ت ايؿطع١ٝ اييت  باإلبساعٖٛ ٜتُٝع 

 (31ايع٤٬ُ املػًُني.)

َع تطٛض ايعًّٛ اؿسٜج١ ٚٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٚثٛض٠ عذاظ ايعًُٞ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ:ز. اإل

هٓٛيٛدٝا، ظٗط ابتهاض عًُا٤ املػًُني يف تؿػري ايعٛاٖط ايه١ْٝٛ ٚايع١ًُٝ ايت

عذاظ ايعًُٞ يف ايكطإٓ َٔ خ٬ٍ ْكٛم ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ؾُٝا ٜػ٢ُ بعًِ )اإل

 ٚايػ١ٓ(.

خباض ايكطإٓ ايهطِٜ إٔ أيًعًُا٤ ٚيًعامل  ثباتٖٛ اإل ا٫بتهاضٚسكٝك١ ٖصا 

زضانٗا إَها١ْٝ إذطٜيب، ٚثبت عسّ ثبتٗا ايعًِ ايتأٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ عكا٥ل 

خرب ب٘ أعٗط قسق٘ ؾُٝا تبايٛغا٥ٌ ايبؿط١ٜ يف ظَٔ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ، 

 (18) .عذاظ ايػٝيبَٔ عٓس ضب٘ غبشاْ٘، ٖٚٛ َٔ اإل

اهلل  اهلل املكًح، ز. عبس ٚقس بطع يف ٖصا ايعًِ ضداٍ نجري َِٓٗ ز. عبس

 ،ٚغريِٖ ،قُس عًٞ ايباض، ز. ظغًٍٛ ايٓذاضايكاٟٚ، ز. عبس اجملٝس ايعْساْٞ، ز. 

قٓعٛا ايعسٜس َِٓٗ بإٔ ٚأ نباض عًُا٤ ايعامل املتدككني، اْٚاظطٚ ،ؾأيؿٛا ايهتب

ٚإٔ قُسًا ضغٍٛ َٔ عٓس اهلل،  ،ايكطإٓ ايهطِٜ ايهتاب اؿل املٓعٍ َٔ عٓس اهلل
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 ؿػط٠ يهجري ََٔٔ خ٬ٍ إثبات إٔ ايهجري َٔ ْكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ ناْت َ

 (18.)ايعٛاٖط اييت انتؿؿت بعس دٗٛز َه١ٝٓ َٔ عًُا٤ ٖصا ايعكط

 يف ٖصا املٛنٛع َا ًٜٞ : ١َٚٔ ايُٓاشز املبشٛث

سسنِ أ: )إٕ قٛي٘ايٓيب )م(  دا٤ يف سسٜح :عًِ ا٭د١ٓعذاظ ايعًُٞ يف اإل .1

ضبعني ًَٜٛا، ثِ ٜهٕٛ يف شيو عًك٘ َجٌ شيو، ثِ ٜهٕٛ أهُع خًك٘ يف بطٔ أَ٘ 

يكس طابكت ، 34ٚطٚح...(٘ ايَجٌ شيو، ثِ ٜطغٌ املًو ؾٝٓؿذ ؾٝ يف شيو َهػ١

قبشت سكا٥ل َؿاٖس٠ أبعس َا  ،املعًَٛات ايع١ًُٝ ٚايسضاغات اؾ١ٝٓٝٓ اؿسٜج١

ايهجري٠ ايٛاضز٠ ٚاٯٜات ايكطآ١ْٝ املصنٛض َا ٚضز يف اؿسٜح  ،ميهٔ َكاضْتٗا

 (18.)يف ْؿؼ املٛنٛع

يف اؿسٜح: )اْ٘ خًل اإلْػإ َٔ بين آزّ غتني  دا٤ؼسٜس َؿاقٌ اؾػِ: .2

( 360ٚقس ثبت عًًُٝا إٔ عسز َؿاقٌ دػِ اإلْػإ )، 35...(َؿك٬ٚث٬مثا١٥ 

 (18) ؿك٬.َ

وُ، فًِ ؤَدََْى )تعاىل:  اهلل قٍٛدا٤ خؿض َٓطك٘ ع٢ً ٚد٘ ا٫ضض:أؼسٜس  .3 امل، غُهِبَثِ انشًُّ

ع٢ٓ املَعاْٞ يؿع١ أز٣ْ. ٜٚأتُٝٔ 36(سٍََغْهِبٌٌَُ، فًِ بِضْعِ سِنِنيَانْإَسْضِ ًَىُىْ يٍِْ بَعْذِ غَهَبِيِىْ 

 .خؿضأ

خؿض إٔ أٚتٛنح املكٛضات اؾػطاؾ١ٝ َػت٣ٛ املٓدؿهات ا٫ضن١ٝ يف ايعامل 

َٓطك١ ع٢ً غطح ا٫ضض ٖٞ تًو اييت بكطب ايبشط املٝت يف ؾًػطني، سٝح 

قٛض ٚقٝاغات نست شيو أ( َرتًا، ٚقس 395تٓدؿض عٔ غطح ايبشط بعُل )

 (18). ا٫قُاض ايكٓاع١ٝ

ثبتت املطادع ايتاضى١ٝ ٚقٛع َعطن١ بني ممًهيت ؾاضؽ ٚا٫َرباطٛض١ٜ أنُا 

سٝح اْتكط ؾٝٗا   ،قطب ايبشط املٝت بكط٣ايبٝعْط١ٝ يف َٓطكت ازضعات ٚ

ٚقعت َعطن١ سامس١ ّ، 627ّ، ٚيف زٜػُرب  619ايؿطؽ اْتكاضًا غاسكًا يف غ١ٓ 

 (18)ٖعّ ؾٝٗا ايطّٚ ايؿطؽ.، َرباطٛض١ٜ ؾاضؽ مبٓطك١ )ْٝؿا(بني ايبٝعْطٝني ٚا

                                                           
34
 (2036( ص ) 2643( ومسلم زقم الحدًث )  259( ص )3208زواه البخازي زقم الحدًث )  -
35
 (698( ص )1007زواه مسلم زقم الحدًث ) -
36
 (3-1السوم )-
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 : نتائج انذراسة

 ايسضاغ١،ميهٔ اـطٚز ظ١ًُ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا َا ًٜٞ: ٚبعس اغتعطاض َباسح

إٔ اإلغ٬ّ ؾطع ٚأغؼ ي٬بتهاض َٔ خ٬ٍ ا٫دتٗاز ٚاإلبساع ايؿهطٟ، ٚدعٌ  (1

ايعامل ٚإهاز اؿًٍٛ شيو َػتُطا يف نٌ ظَإ َٚهإ ملٛاد١ٗ َؿه٬ت 

 املٓاغب١ اييت تٗسف إىل غعاز٠ ايبؿط١ٜ.

إ اإلغ٬ّ ميٓع ايتكًٝس ا٫ع٢ُ غري املبين ع٢ً اؿذر ٚايرباٖني، طاملا نإ  (2

 َاْعا َٔ ايٓعط ٚايبشح ٚايتأٌَ يف ا٭زي١ ٚايرباٖني. 

ميٓع اإلغ٬ّ َٔ ناؾ١ عٓاقط اؾُٛز ايعكًٞ ٚايتؿهري ايػطشٞ ٚ ايؿًٌ  (3

ٚايٓعط٠ ايكؿط١ٜ يهاؾ١ ا٭َٛض، ٭ْٗا تتٓاؾ٢ َع َؿّٗٛ ا٫دتٗاز  ايؿهطٟ،

 ٚا٫بتهاض ايؿهطٟ.

 ٚا٫بتهاض ايؿهطٟ. تٛدس ع٬ق١ ق١ٜٛ بني َؿَٗٛٞ ا٫دتٗاز يف اإلغ٬ّ (4

إٔ ا٫بتهاض ايصٟ ٜٓتُٞ إىل اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬، َٓٗر َتهاٌَ يف ايٓعط  (5

َع ايٛاقع ٚايعَٔ، ٖٚٛ ٚغ١ًٝ ٚايتؿاعٌ َع ايعًِ اؿسٜح، ٚايتعاٌَ ا٫هابٞ 

 ؾعاي١ يتشكٌٝ أع٢ً زضدات املعطؾ١ بؿطٚط ايعكط َٚكتهٝات٘.

َٔ خ٬ٍ َٓش٘ اؿل يف  اإلغ٬ّ ايعكٌ ٚأعطاٙ أقك٢ زضدات ايؿاع١ًٝ، نطّ (6

 بصٍ أضؾع َػتٜٛات اؾٗس ايؿهطٟ ٚايعًُٞ ٚايبشجٞ.

ات ايعكٛض ؾطع اإلغ٬ّ ا٫بتهاض ايؿهطٟ ملٛانب١ ايتذسٜس يف اؿٝا٠ َٚتػري (7

ٚؼ٫ٛت ايعَٔ، ٫ٕ فا٫ت٘ يف ا٭قٌ ٖٞ ايكهاٜا ٚاملٛنٛعات املػتذس٠ 

 بهاؾ١ اْٛاعٗا يف نٌ ظَإ َٚهإ.

أنست ايسضاغ١ إ اإلغ٬ّ قاحل يهٌ ظَإ َٚهإ، ٚشيو بأْ٘ ٚاظٕ  بططٜك١  (8

عاي١ٝ املػت٣ٛ بني ايجبات يف ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ٚقسغٝتٗا، ٚبني اؿاد١ إىل 

َٔ أدٌ تًب١ٝ استٝادات ايعكٛض املتأخط٠ ع٢ً َط ايعَإ، مبا ؾتح  باب ا٫بتهاض 

 ا٫دتٗاز بؿطٚط٘ ٚنٛابط٘ اييت اتؿل عًٝٗا عًُا٤ اإلغ٬ّ.

اثبتت ايسضاغ١ ايتػاٟٚ بني َؿَٗٛٞ ايبسع١ ٚا٫بتساع، ٚاثبتت أُْٗا َٔ  (9

 احملعٛضات ايؿطع١ٝ طاملا ناْا َتعًكني باملػا٥ٌ ايتعبس١ٜ ايكطؾ١. ٚنصيو

ايتػاٟٚ بني َؿَٗٛٞ اإلبساع ٚا٫بتهاض ٚاُْٗا َٔ ا٭َٛض املباس١ ٚقس ٜهْٛا َٔ 
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ا٭َٛض ايٛادب١ ؾطعا، عػب استٝاز ايٓاؽ إيُٝٗا يف نٌ ظَإ َٚهإ، ٚٚؾكا 

 يًهٛابط ايؿطع١ٝ.

اثبتت ايسضاغ١ إ َٓٗذ١ٝ إزاض٠ ا٫بتهاض يف اإلغ٬ّ تكّٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ  (10

، ٚا٫خ٬م ٚايكسم، ٚاملػاضع١ ٚاملػابك١، ٚا٫تكإ ا٭غؼ أُٖٗا: ا٫ميإ باهلل

ٚاملجابط٠، ٚاغتؿطاف املػتكبٌ، ٚايعٓا١ٜ بايٛقت، ٚا٫غتدساّ ايؿعاٍ يًتشؿٝع 

 املازٟ ٚايطٚسٞ املبين ع٢ً َبسأٟ ايجٛاب ٚايعكاب.

قسَت ايسضاغ١ ا٫زي١ ع٢ً إ ا٫دتٗاز ٚا٫بتهاض ايؿهطٟ َٔ أقٍٛ ايسٜٔ  (11

تٓازا إىل نجط٠ َا ٚضز َٔ ْكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚأقٍٛ ٚيٝؼ َٔ ؾطٚع٘، اغ

 ٚاؾعاٍ ايػًـ ٚعًُا٤ اإلغ٬ّ، يف ؾت٢ املٝازٜٔ يف ايكسِٜ ٚاؿسٜح.

أنست ايسضاغ١ قسض٠ عًُا٤ اإلغ٬ّ يف ا٭ظ١َٓ املعاقط٠ ع٢ً تكسِٜ اؿًٍٛ  (12

ايع١ًُٝ ملؿه٬ت ايعامل املعاقط٠ َُٗا ناْت نداَتٗا، اغتٓازا إىل َٓٗذ١ٝ 

بتهاض نُٔ ا٫طط اييت سسزتٗا ايؿطٜع١، اشا اغتٛعبٛا تاضىِٗ، ٚغًهٛا ا٫

 ططٜكِٗ  يف سٌ َؿه٬ت ايٓاؽ يف ظَاِْٗ.

اثبتت ايسضاغ١ إٔ عكط ايٓٗه١ اإلغ١َٝ٬ نإ عكط ايطٜاز٠  ايصٟ اغتك٢ َٓ٘  (13

ايعامل يف ايؿطم ٚايػطب ٚيف ناؾ١ فا٫ت اؿٝا٠، ابتسا٤ َٔ ايكِٝ ٚا٫خ٬م، 

 ايًػ١ ٚا٫زب، ٚاْتٗا٤ بايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ٚا٫خرتاعات ايعكط١ٜ.َٚطٚضا ب

 تىصٍات انذراسة:

 ٚيف ختاّ ايسضاغ١ ٜٛقٞ ايباسح مبا ًٜٞ:

ايعٓا١ٜ بسضاغ١ املٓٗر اإلغ٬َٞ يف ا٫بتهاض ايؿهطٟ، ٚانتؿاف قسضت٘ ايؿا٥ك١  (1

ٚا٫خ٬م ع٢ً تكسِٜ اؿًٍٛ يكهاٜا ايعامل املعاقط٠، يف ن٤ٛ ايكِٝ ايعًٝا 

 ايػا١َٝ اييت دا٤ت يف ا٫قٌ  َٔ أدٌ إغعاز ايبؿط١ٜ.

زضاغ١ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ يف عكط ايٓٗه١، ملعطؾ١ ا٭ثط ايهبري يًشهاض٠  (2

اإلغ١َٝ٬ يف سٝا٠ ايبؿط١ٜ قسميا ٚسسٜجا، ٚاغتدساّ شيو منٛشدا ٜكتس٣ ب٘ يف 

 ا٫غٗاّ ببٓا٤ ايٓٗه١ املعاقط٠.

هجري َٔ املجكؿني املػًُني، ٚاملٛضٚخ َٔ قبٌ ضؾض ايتؿهري ا٫ْٗعاَٞ يس٣ اي (3

بعض اؿاقسٜٔ ع٢ً اإلغ٬ّ، بايٓعط إىل اإلغ٬ّ أْ٘ غبب تأخط املػًُني، ٚإٔ 
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ايػطب ِٖ َٔ أغؼ ايٓٗه١ ايع١ًُٝ املعاقط٠ ب٬ َٓاظع. ٚإعاز٠ ايجك١ ٭ْؿػِٗ 

 ٚأَتِٗ ٚعًُا٥ِٗ.

هاض٠ اإلغ١َٝ٬ يف إعاز٠ زضاغ١ ايرتاخ ايؿهطٟ يعًُا٤ املػًُني يف عكٛض اؿ (4

ناؾ١ اجملا٫ت اييت وتادٗا ايعامل املعاقط، ٚإعاز٠ قٝاغتٗا بًػ١ عكط١ٜ 

ْٚؿطٖا يف احملاؾٌ ايع١ًُٝ ع٢ً أْٗا َٔ أغباب ضٜاز٠ ايٓٗه١ ايع١ًُٝ املعاقط٠، 

 ست٢ ٜكتسٟ بصيو عًُا٤ ا٭١َ ٚؾبابٗا املتعطؿني يًُعطؾ١.

ب ٚايتدطٜر ٚايرتمج١ يًرتاخ تهٜٛٔ َهتب١ إغ١َٝ٬ َتدكك١ تٗتِ بايتٓكٝ (5

ايعًُٞ ٚايؿهطٟ يعًُا٤ اإلغ٬ّ يف عكٛض ايٓٗه١، ٚايعٓا١ٜ بطباعتٗا ٚاخطادٗا 

 بايٛغا٥ٌ املعاقط٠.

إزَاز غري ٚتاضٜذ عًُا٤ اإلغ٬ّ يف املٓاٖر ايسضاغ١ٝ، َٔ أدٌ تعًِٝ ا٭دٝاٍ غري  (6

٠ ٚا٫غ٠ٛ أغ٬ؾِٗ َٔ ايعًُا٤ يف ؾت٢ اجملا٫ت ست٢ ٜػٌٗ عًِٝٗ ض١ٜ٩ ايكسٚ

 ايصٜٔ ٜكتس٣ بِٗ يف ايٓٗه١ ايع١ًُٝ املعاقط٠.

 قائمة انمراحع

 انقشآٌ انكشٌى

قاااشٝح ايبدااااضٟ )اؾااااَع املػااآس ٖاااا(، 1422ايبداااضٟ، قُاااس بااأ امساعٝاااٌ )  (1

 زاض طٛم ايٓذا٠، بريٚت.ايكشٝح(، 

قاشٝح َػاًِ) اؾااَع ايكاشٝح (،     َػًِ، َػًِ بٔ اؿذااز ايكؿاريٟ )باسٕٚ(،     (2

 اخ ايعطبٞ بريٚت.زاض اسٝا٤ ايرت

زاض ايهتااب ؾااعب ا٫ميااإ، ٖااا (، 1410ايبٝٗكااٞ، ابااٛ بهااط امحااس باأ اؿػااني ) (3

 ايع١ًُٝ بريٚت.

 َ٪غػ١ ايطغاي١.َػٓس امحس بٔ سٓبٌ، (، 1999ايؿٝباْٞ، امحس بٔ سٓبٌ ) (4

 ، زاض ابٔ نجري، زَؿل .ؾتح ايكسٜطٖا(، 1414ايؿٛناْٞ، قُس بٔ عًٞ ) (5

 املٓتدااب يف تؿػااري ايكااطإٓ ايهااطِٜ،(، 1995)ؾٓاا١ َاأ عًُااا٤ ا٭ظٖااط ايؿااطٜـ  (6

 .18َ٪غػ١ ا٫ٖطاّ ايكاٖط٠ ط
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زاض ايطبكات ايهارب٣ ٫بأ غاعس،    ٖا(، 1410ايعٖطٟ، قُس بٔ غعس ايبكطٟ ) (7

 قازض بريٚت .

ايؿاطن١ ايٛطٓٝا١   َبااز٨ ا٭قاٍٛ،   (، 1980ايكٓٗادٞ، عبس اؿُٝس بٔ باازٜؼ)  (8

 يًٓؿط ٚايتٛظٜع.

َهتباا١ َااشا خػااط ايعااامل بامطااط املػااًُني،   ايٓاسٟٚ، ابااٛ اؿػأ )بااسٕٚ(،   1 (9

 ا٫ميإ املٓكٛض٠  

 زاض ايؿه١ًٝ ايطٜاض.ايبسع اؿٛي١ٝ،  (،2000ايتٛهطٟ، عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع) (10

ايؿاطح ايهابري ملدتكاط ا٫قاٍٛ َأ عًاِ       (، 2011املٓٝاٟٚ، قُاٛز بأ قُاس )    (11

 املهتب١ ايؿا١ًَ َكط .ا٫قٍٛ، 

 زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت.ايتعطٜؿات، ٖا(، 1405اؾطداْٞ، عًٞ بٔ قُس ) (12

زاض ايٓؿاااا٥ؼ، عُاااإ املااآٗر ايؿطٜاااس يف ا٫دتٗااااز ٚايتكًٝاااس، ايعُاااطٟ، َٚاااٝض،  (13

 1999ا٫ضزٕ، 

اياااتؿهري ٚتُٓٝتااا٘ يف ايكاااطإٓ  (،2009سٓاٜؿااا١، عباااس ايٖٛااااب قُاااس اباااطاِٖٝ)   (14

 داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ ْابًؼ ؾًػطني.ايهطِٜ، 

ايكاٍٛ املؿٝاس يف ازيا١ ا٫دتٗااز ٚايتكًٝاس،      ٖاا(،  1396ايؿٛناْٞ، قُس بٔ عًٞ) (15

 زاض ايكًِ ايهٜٛت.

 زاض املػري٠ عُإ ا٫ضزٕ.تاضٜذ اؿهاض٠ اإلغ١َٝ٬، (، 2013قرب٠،عؿاف غٝس) (16

(، 2008املكًح عبس اهلل، ٚايكاٟٚ عبس اؾٛاز ٚآخاطٕٚ)  -18 (17

،زاض دٝااااز  ا٫عذاظ ايعًُٞ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ

 َه١ املهط١َ.

اثط اؿطم ع٢ً ايػا١ٓ ايٓبٜٛا١ يف ابتهااض َٓااٖر     (، 2011املؿيت، قُس كتاض) (18

 . 6ف١ً ٖس٣ اإلغ٬ّ ايعسز ع١ًُٝ سسٜج١، 

 ف١ً املسٜط ايٓادح.ايطغٍٛ ٚإزاض٠ اؾاْب ا٫بتهاضٟ، املانٞ، قُس احملُس،  (19

ف١ً ضغاي١ ٖسٟ ايٓيب قُس يف ايرتب١ٝ اإلبساع١ٝ ٚا٫بتهاض، ايبػٝط، قُس،  (20

  112ـًٝر ايعطبٞ ايعسز ا
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َٛقاااع قااا٬س١ٝ ايؿاااطٜع١ يهاااٌ ظَاااإ َٚهاااإ،    (، 2011ايكااااٟٚ، قااا٬ح )  (21

 www.alukah.netا٭يٛن١

َٛقااع ايهتااب ؾهااٌ اؿهاااض٠ اإلغاا١َٝ٬ عًاا٢ ايٓٗهاا١ ا٭ٚضبٝاا١،  ضنااا ايعطاااض، (22

 islamicbooksinfo.fatcaw.comاإلغ١َٝ٬ 

زضاغ١ َٓؿاٛض٠  ايعًّٛ اإلغ١َٝ٬ ٚاثطٖا يف سهاض٠ أٚضبا، امحس، ابطاِٖٝ د٬ٍ،  (23

 https://uqu.edu.saيف َٛقع داَع١ اّ ايكط٣ 

ٞ يًُكاضف اإلغ١َٝ٬، ا٭غطز، سػني عبس اهلل،  (24 َٛقع ا١ُٖٝ ا٫بتهاض اإلغ٬َ

 http//alasraj.wordpress.comا٭غطز يًسضاغات اإلغ١َٝ٬ املعاقط٠  

ايااتؿهري ا٫بتهاااضٟ ٚسًااٍٛ َؿااانٌ ا٭َاا١، ٝس عبااس ايٖٛاااب َهااٞ، عًاٞ غااع  (25

 http://www.giem.info 12/2014/  27ف١ً ا٫قتكاز اإلغ٬َٞ ايعامل١ٝ 

 1983َٛقااع قااٝس ايؿٛا٥ااس   سااٛاض َااع املااايهٞ،   املٓٝااع، عبااس اهلل باأ غااًُٝإ،     (26

www.saaid.net 

ٕ ايهطِٜا٫زضٜػٞ، ابٛ ظٜس،  (27 ، ف١ً ايطؾاز َٓٗذ١ٝ ايتؿهري نُا ٜربظٖا ايكطآ

 2015ٜٓاٜط  9، 8ايعسز 

تٓاٜٛط ا٭ؾٗااّ غطاط ايتكًٝاس ا٭عُا٢ يًُؿاا٥ذ       سػ١ْٛ، قُس بٔ عباس اؿُٝاس،    (28

 2003َٛقاااع ايؿاااٝذ قُاااس بااأ عباااس اؿُٝاااس سػااا١ْٛ   ٚا٭ؾهااااض عًااا٢ ا٫ْااااّ، 

http://www.hssona.com/ 

 َٛقااع ا٭يٛناا١ ؽااطٜر سااسٜح أْااتِ اعًااِ بااأَٛض زٜاآهِ،ايػااهٓسضٟ، امحااس،  (29

www.alukah.net 

 2009تاضٜذ ايٓؿط  (30

فًااا١ ايعًاااّٛ  ا٫بتهااااض املاااايٞ يف ايبٓاااٛى اإلغااا١َٝ٬،    غطباااٞ، عباااس اؿًاااِٝ،   (31

 2009-  9ا٫قتكاز١ٜ ٚعًّٛ ايتػٝري ايعسز 

ف١ً ايهُبٝٛتط ٚايؿؿط٠ ٚسطٚف ايطباع١ اخرتاعات اغ١َٝ٬، بَٝٛٞ، قُٛز،  (32

 2010/ 9 – 532ايٛعٞ اإلغ٬َٞ ايهٜٛت ايعسز 

َٛقااع اجملُااع  ا٫دتٗاااز ٚبٓااا٤ املعاقااط٠ يف ايؿهااط اإلغاا٬َٞ،   املاا٬ٝز، ظنااٞ،   (33

 www.taqrib.info 1/4/2010ايعاملٞ يًتكطٜب بني املصاٖب اإلغ١َٝ٬ 

http://www.alukah.net/
http://www.giem.info/
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.taqrib.info/
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َٛقاع ؾابه١    ا٭ظ١َ ا٫قتكاز١ٜ ايعامل١ٝ ٚاؿٌ اإلغ٬َٞ،سٓهٛ، ع٤٬ ايسٜٔ،  (34

 9/11/2008تاضٜذ ايٓؿط  www.alukah.netا٭يٛن١

تساعٝات ْٚتا٥ر ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاملٓعٛض اإلغا٬َٞ هلاا  امحس، عبس ايػتاض،  (35

 www.saaid.netؾبه١ قٝس ايؿٛا٥س  

ابااااااأ غاااااااٝٓا٤ اَاااااااري ا٫طباااااااا٤ ٚاضغاااااااطٛ اإلغااااااا٬ّ،   َٓتاااااااس٣ َٖٛٛبااااااإٛ،  (36

 www.mawhopon.net 
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