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Abstract 

 

Both , The creativity and innovation is duty imposed by religion , also It is a need refer to 

reality , if the Quran addresses this issue in a brief, but the Prophet, peace be upon him 

implemented the whole of it , then we have found wide range texts and guidelines of the 

Prophet Muhammad , which calls in general for using reason in innovation and the useful 

and the beautiful creativity, for instance: Photos of construction , reform , innovation in 

science and work of art. In the research shedding light on a number of prophetic texts and 

guidelines that call for creativity and encourage people to the excellence and being talent, 

also it is investing literary, intellectual and material production in order to push the nation 

toward Excellencies 

 

.        
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 ملخص ال

ّتمها الواقع، فإذا كان القرآن الكرمي تناول هذا املوضوع يف إُياءات موجزة،  إن اإلبداع واالبتكار واجب يفرضه الّدين وضرورة ُيح
د ذلر قوال وسم ، وترن وروة هاوةل  من النصللللللو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو يف  فإن النيب صللللللةلل ا  سةليه و للللللةلك قد جوللللللّ

م العقل يف االبتكار النافع واإلبداع اجلميل، واخرتاع ما جتود به القراوح امل دس  من صلللللللللور العمران جممةلها إىل ضلللللللللرورة ا لللللللللتخدا
 واإلص ح والتجديد يف العةلك والعمل والفن  

والتفّوق،  زالضوء سةلل سدد من النصو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو إىل اإلبداع وتشّجع سةلل التميّ   أ ةلطيف هذا ال حث 
 وتحشيد بامل دسني وأصحاب املواهب، وتوتثمر إنتاجهك األديب والفكري واملادي فيما يدفع باألم  حنو املعايل. 
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(، 4/108(، وكذا يف كتاب الزكاة، باب احلث سةلل الصدق  ولو بشق مترة، )8/392موةلك كتاب العةلك، باب من  ّن  ّن  حون  أو يئ  )شرح النووي -(1)
 س د ا .من حديث جرير بن 

 
 

 المقدمة
راحوا فبيننا وبني الغرب الكافر اليوم مفاوز وموافات ك رية، فالقوم قد اختذوا من اإلبداع واالبتكار سنوان حضارهتك و ّر تفّوقهك 

يضربون يف األرض يفجّرون أهنارها ويوتخرجون كنوزها ويكتشفون أ رارها، وطّوسوا كل ذلر لصناس  دنيا مألى بالعجاوب 
والغراوب يف سامل االخرتاسات واالبتكار. وأم  اإل  م يف مقابل هذه  الثورة اهلاوةل  تصارع التخةلف واجلمود وتعيش سةلل فحتاة ما 

شرق.جتود به احلضارة الغر 
ح
 بي ، وأ اءت بذلر إىل دينها وتارخيها امل

والوحؤال الذي يحطرح: أين مكمن اخلةلل؟، يف املوةلك الذي أ اء وسصل ونكص سةلل طريق اهلداي  فغوى. أم يف نصو  الّشرع 
 ال  مل جيد فيها ما يدفعه إىل حترير العقل وتفجري طاقات التفكري واإلبداع؟.

شرق  
ح
ال  صنعها األ  ف وال  فاضت خبرياهتا سةلل العامل طوال قرون ما كان هلا لتكون لوال إحوا هك أستقد أن احلضارة امل

ّتمها الواقع، َفِهموا كل ذلر من خ ل آيات الرمحن و ّن   يد ولد سدنان  بأن اإلبداع واالبتكار واجب يفرضه الّدين وضرورة ُيح
 سةليه أفضل الص ة وأزكل الو م.

الكرمي تناول هذا املوضوع يف إُياءات موجزة فإن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك قد جّود ذلر قوال وسم  وترن فإذا كان القرآن 
وروة هاوةل  من النصو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو يف جممةلها إىل ضرورة ا تخدام العقل يف االبتكار النافع واإلبداع اجلميل، 

 صور العمران واإلص ح والتجديد يف العةلك والعمل والفن، ويف هذا جاء احلديث الصحيح: واخرتاع ما جتود به القراوح امل دس  من
 .( 1) )من  ّن يف اإل  م  ّن  حون  فةله أجرها وأجر من سمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهك شيء...(

 " ."اإلبداع واالبتكار يف الوّن  الن وي من هذا املنطةلق توّلدت رغ   الكتاب  يف هذا املوضوع اهلام واخلطري. موضوع 
والتفّوق  زسةلل مجع سدد من النصو  والتوجيهات الن وي  ال  تدسو إىل اإلبداع وتشّجع سةلل التميّ  -بتوفيق ا –والعزم معقود 

 .يلوتحشيد بامل دسني وأصحاب املواهب، وتوتثمر إنتاجهك األديب والفكري واملادي فيما يدفع باألم  حنو املعا
 واخرتت أن أتناول هذا املوضوع من خ ل احملاور اآلتي :
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 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماج  و يأيت خترجيه تفصي  يف موضعه من ال حث. -(2)
   ق خترجيه. -(3)

 
 

من خ ل حماول  إزال  الغموض واالشت اه بني سدد من النصو  الن وي  حنو: )إياكك  الفرق بين اإلبداع واالبتداع: أوال:
    . ( 3) وحديث )من  ّن يف اإل  م  حّن  حون ...( .( 2) وحمدوات األمور ...احلديث(

نمَوا إالّ يف سةلل است ار أن اإلبداع واالبتكار ال ميكن أن يترغيب السّنة في طلب العلم النافع والحّث على االجتهاد:  ثانيا:
 أجواء العةلك واملعرف  واالجتهاد، والنصو  يف هذا كثرية.

 اإلبداع.ألن إتقان العمل مقدم  ضروري  النط ق شرارة  السّنة والحّث على العمل وإتقانه: ثالثا:
االهتمام واإلجيابي  ال ّناءة من ركاوز الفقه احلضاري ال  أكّدهتا الوّن  وذلر ب السّنة تدفع إلى اإليجابية وروح المبادرة: رابعا:

 بالعمل ال الك م وال ناء ال اهلدم. وبإضاءة الشموع ال بةلعن الظ م. واإلبداع قم  اإلجيابي .
ؤون فيما له تعةّلق بأمور الدنيا وش تاح على معارف وتجارب األمم والحضارات األخرى:السّنة والدعوة إلى االنف خامسا:
 احلياة.

 وضّمنتها سددا من النتاوج والتوصيات.الخاتمة: 
 ال  توّخيتها يف اختياري لةلكتاب  يف هذا املوضوع:  ومن األهداف

 .الكشف سن جانب من القيك احلضاري  ال  تزخر هبا الوّن  الن وي  -1
 حماول  إبراز النصو  الن وي  ال  تدسوا إىل اإلبداع واالبتكار تةلميحا أو تصرُيا إىل داورة الّضوء بعد أن طواها الّنويان. -2
 إسطاء هذه النصو  أبعادها ومعانيها احلقيقي  بعيدا سن حتريف الغالني وانتحال امل طةلني وتأويل اجلاهةلني. -3
ن خ ل إبراز هذه النصو  وتفعيةلها سةلل أرض الواقع لتنتقل من داورة اجلمود إىل داورة اإلجيابي  حماول  النهوض بواقع األم  م -4

 والتحرن واإلبداع.
 دفع ش ه  اجلمود والعداء لكل ما هو جديد سن الشريع  اإل  مي . -5

ساجل موضوع  من -اجتهادييف حدود –والبّد أن أسرتف بأنين قد وجدت صعوب  يف إسداد هذا املوضوع، ألنين مل أجد  
اإلبداع من هذه الزّاوي ، وإمنا هي أفكار وخواطر منثورة هنا وهنان ا تفدنا من بعضها، وكان لنا النصيب األوفر يف نوج حماور 

 وأفكار هذا املوضوع واختيار وترتيب أحاديثه. فاحلمد   سةلل التوفيق والوداد .
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 (.1/209بدع(، ))معجك مقاييس الةلغ  مادة  -(4)
 (.1/53املص اح املنري ) -(5)
 .43بدع(،  :)خمتار الصحاح مادة  -(6)
 .117ال قرة  -(7)
 (.2/87)اجلامع ألحكام القرآن  -(8)
 .118كتاب التعريفات،     -(9)
 (.1/104جامع ال يان يف تفوري القرآن ) -(10)

 
 
 ت أوال: تحديد المفاهيم وضبط المصطلحا  
 تعريف مصطلحي اإلبداع واالبتكار -1
  تعريف اإلبداع لغة: -أ

 اتفقت مجيع املعاجك الةلغوي  سةلل معىن موحد لإلبداع وإن اختةلفت قةلي  يف الصياغات، ومن هذه التعاريف.
 .( 4)قال ابن فارس: )أبدست الشيء قوال أو فع ، إذا ابتدأته ال سن  ابق مثال...(

 .( 5) ا  تعاىل اخلةلق إبداسا، خةلقهك ال سةلل مثال، وأبدست الشيء وابتدسته، ا تخرجته وأحدوته ..(وقال الفيومي: )أبدع 
 .( 6) وقال الرازي: )أبدع الشيء إذا اخرتسه ال سةلل مثال، وا  بديع الوموات واألرض أي م دسها(

وريه لقوله ما مل يو ق إليه، كما قال القرطيب سند تفوصف  امل دع هبذا املعىن ميكن أن تطةلق سةلل اإلنوان أيضا ما دام قد أنشأ 
َرأضِ  تعاىل : بَِديعح الوََّماَواِت َواألأ

 . ( 8) ()...وكل من أنشأ ما مل يحو ق إليه قيل له مح دع ( 7)
جياد شيء إويقول الشريف اجلرجاين: )اإلبداع هو إجياد الشيء من ال شيء، وقيل اإلبداع تأ يس الشيء سن الشيء، واخلةلق 

 .( 9)من شيء قال تعاىل: "بديع  الوموات واألرض" وقال: "خةلق اإلنوان" ومل يقل بديع اإلنوان
بَِديعح الوََّماَواِت  والعرب كانت تطةلق سةلل من هكذا صفته ا ك امل تدع يقول ابن جرير الطربي سند تفوريه لقوله تعاىل:

َرأضِ  )...كل حمدث فع  أو قوال مل يتقدمه فيه متقدم فإن العرب توميه م تدسا ومن ذلر قول األسشل ابن وعةل   يف  َواألأ
 مدح هوذة ابن سةلي احلنفي.

 .( 10) أبدوا له الحزم أو ماشاءه ابتدعا(  يدعى إلى قول سادات الرجال إذا
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. وهذا التعريف وردت معانيه يف كثري من املعاجك الةلغوي ، أنظر: معجك مقاييس الةلغ ، مادة   24املعجك املفصل يف الةلغ  واألدب مادة )ابتكار(     -(11)
 (.4/77(، لوان العرب مادة )بكر( )1/81، املص اح املنري مادة )بكر( )61ر(   (، وخمتار الصحاح مادة )بك1/287)بكر( )

 .11أنظر  يكولوجي  اإلبداع يف احلياة، د: س د العةلي اجلوماين،   -(12)

 
وما قيل سن اإلبداع يقال سن االبتكار أيضا، فما ورد من معانيه يف معاجك الةلغ  واحد مع اخت فات  تعريف االبتكار لغة: -ب

طفيف  يف الصياغات ميكن أن نوجزها يف هذا التعريف.)االبتكار هو احلصول سةلل الشيء باكرا أي غدوة واال تئثار ب واكريه أي 
 . ( 11) (بأول مثره

  الجمع بين المصطلحين: -ج
من التعاريف الوابق  نةلحظ أن مصطةلحي اإلبداع واالبتكار جيمعهما معىن اجلدة واالبتداء والو ق، لذلر استربا من املرتادفات 

هو فكر  مت زمان ومصدرمها واحد هبذا املعىن، وإن كان ي دوا سةلل ظاهريهما نوع من التفرد ولكنهما يف الواقع التط يقي 
 .( 12)اإلنوان

كثرة االخرتاع واإلنتاج سةلل املوتوى األديب والعةلمي واملادي، صار ال يذكر مصطةلح اإلبداع إال رديفا ل بتكار ويف سصرنا مع  
والعكس، وإذا ا تقل أحدمها بالذكر فهو يدل سةلل ما يدل سةليه اآلخر إذا كان  ياق الك م يف هذا املوضوع، لذلر فالتعريف 

  ار الذي   ق.االصط حي الذي  نختاره هو لكةليهما ل ست
 التعريف االصطالحي لإلبداع واالبتكار: -د
مل يكن اإلبداع موضوسا قاوما بذاته موتق  بدالالته، لذلر مل يفرده سةلماء األم  بالدرا   والتحةليل ومل يفردوا له تعريفا  

الطاسات من  شىت صنوف مصطةلحيا خاصا به، رمبا ألن دالالت هذا املفهوم متضمن  يف مفاهيك إ  مي  كثرية تتوزع سةلل
س ادات ومعام ت وأخ ق وإن كان بروزه يتجةلل أكثر يف مفاهيك خاص ، كطةلب العةلك واالجتهاد فيه، ويف جهود سظماء 
اإل  م حبثا وتصنيفا، ويف نظام احلكك وتنظيك مؤ واته، ويف إجنازات القادة والوالة والفقهاء والعةلماء، وذوي املواهب يف مجيع 

اة اإل  مي ، لكن من خ ل ما   ق ذكره من التعاريف الةلغوي  وما  يأيت سرضه من األحاديث واآلوار الن وي  وال  مناحي احلي
تتوزع سةلل شىت املوضوسات واملفاهيك اإل  مي  بدا يل أن لإلبداع من حيث االصط ح معنيني متقاربني أحدمها خا  ينط ق 

ال  ا من هذا. واملعىن العام الذي يّتوق واألخ ار الن وي  ال   نوردها يف سرضنا هذا و سةلل كل   ق واخرتاع ال سةلل مثال أو قري 
 يفهك منها أن صف  اإلبداع ميكن أن تطةلق سةلل كل سمل بّناء يتمّيز باجلودة واإلتقان   ق إليه صاح ه أم مل يو ق.
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 .-بتصرف يوري– 24املعجك املفصل يف الةلغ  واألدب،   -(13)
 .54 يكولوجي  اإلبداع يف احلياة،   -(14)
(، والرتمذي يف  4/200) 4607كتاب الوّن ، باب يف لزوم الوّن ، برقك   -والةلفظ له–رباض بن  اري  الذي رواه أبو داود هو جزء من حديث الع -(15)

، وابن ماجه، كتاب املقدم ، باب إت اع  ن  اخلةلفاء -ط ع  شاكر-(5/43) 2676كتاب العةلك، باب ما جاء يف األخذ بالوّن  واجتناب ال دس ، برقك 
( 2/341) 2157يف صحيح  نن الرتمذي برقك  (، وقد ذكره األل اين1/44(، الدارمي باب ات اع الوّن  )1/16،17) 4443ني، برقك الراشدين املهدي

 (. 1/14) 42وصحيح  نن ابن ماجه برقك 
ضي ، باب نقض (. وموةلك، كتاب األق5/301)الفتح  2697ال خاري، كتاب الصةلح، باب إذا اصطةلحوا سةلل صةلح جور فهو مردود، برقك  -(16)

 (. 6/213)موةلك بشرح النووي  1718األحكام ال اطةل  ورد حمدوات األمور، برقك 
 (.1/93)الفتح  39ال خاري، كتاب اإلميان، باب الدين يور، برقك  -(17)

 
  المعنى االصطالحي الخاص:

  .( 13)  وصفات غري معهودة أو باألقل يف شكل نادر جدا ومتمّيز أشّد متّيز  هو اإلنشاء واالخرتاع يف صورة غري مألوف
  المعنى االصطالحي العام:

 .( 14)كل سمل يؤّديه الفرد يف جمتمعه تكون غايته منه ال ناء، سةلل أن يدأب فيه ويثابر وينتج
 ثانيا: الفرق بين اإلبداع واالبتداع 

. ( 15)  اري  املرفوع )وإيّاكك وحمدوات األمور، فإن كل حمدو  بدس  وكل بدس  ض ل (إن كل من يقف سند حديث العرباض بن 
اما كما كانت مت مما ليس له فقه يف الدين وال حّظ من يقني، يظّن أّن اإل  م ُيارب كّل جديد موتحدث وكل بديع خمرتع،

ك هذا كار واملخرتسات. ورمبا زاد هؤالء إىل دليةلهالكنيو  تفعل مع أرباب العةلك وأصحاب النظريات من أهل االكتشاف واالبت
أدلّ  أخرى ال نشر يف صّحتها وال نرتاب يف قّوهتا من مثل حديث ساوش  املرفوع ) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو 

البتداع يف احىت يؤكد صح  نظرته وصواب وجهته، ويعتمد سةلل فهمه القاصر هلذه النصو  الن وي  إلشهار  يف . ( 16) رّد(
الدين يف وجه كل من يضيف جديدا نافعا يف جمال العةلك واملعرف ، أو يف ميدان العمل واالبتكار. وغفل هؤالء سن مساح  الدين 

ديث ر ول ا  ، لعل من أبرزها حويور اإل  م ال  تأكدت حبشد وافر من النصو  الن وي  الثابت ، فض  سن نصو  القرآن
  .( 17) :)إّن الّدين يور ولن يشاّد الّدين أحد إالّ غةل ه(صةلل ا  سةليه و ةلك

إّن يف ديننا فوح  تّتوع لكل امل دسني ممن يعمةلون سةلل االبتكار والتجديد لصناس  غد  أفضل ألم  اإل  م ال  تعاين وهدة 
ةل  األحاديث واآلوار يف هذا  مجالتخةلف وهّك الت عي ، يتحركون لصناس  احلياة وهك موةلحون بنصو  وابت  وفهوم واق   جتمع بني

 املوضوع، وتفّرق بني ما هو مح تدع مشروع وم تدع ممنوع، يتحركون سةلل إيقاع حديث ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك )من  ّن 
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الصدق  ولو بشق مترة، (، وكذا يف كتاب الزكاة، باب احلث سةلل 8/392موةلك كتاب العةلك، باب من  ّن  ّن  حون  أو يئ  )شرح النووي -(18)
 (، من حديث جرير بن س د ا .4/108)
 (.4/110شرح النووي سةلل صحيح موةلك ) -(19)
 (.3/338املصدر نفوه، ) -(20)
 (.2/131جامع العةلوم واحلكك البن رجب احلن ةلي، ) -(21)
 (.2/131، )الوابقاملصدر  -(22)
 (.4/250)الفتح 2010رمضان برقكرواه ال خاري، كتاب ص ة الرتاويح، باب فضل من قام  -(23)

 
يئ    يف اإل  م  ّن  حون  فةله أجرها وأجر من سمل هبا بعده من غري أن ينقص من أجورهك شيء، ومن  ّن يف اإل  م  ّن  

 .( 18) كان سةليه وزرها ووزر من سمل هبا بعده من غري أن ينقص من أوزارهك شيء(
هذا احلديث استربه اإلمام الّنووي خمصصا لعموم النهي الوارد سن ال دع واملوتحدوات يف النصو  ال    ق ذكرها، ويف ذلر 

 سةليه و ةلك: :)ويف هذا احلديث ختصيص قوله صةلل ا -ا  رمحه-إقرار بوجود ال دس  احملمودة يف مقابل ال دس  املذموم . يقول 
 .( 19)"كل حمدو  بدس  وكل بدس  ض ل " وأن املراد به احملدوات ال اطةل  وال دع املذموم (

وأكّد ذلر يف موضع آخر سند تعةليقه سةلل قوله صةلل ا  سةليه و ةلك:"وكل بدس  ض ل " حيث قال:)هذا سام خمصو  واملراد 
 .( 20) ع(غالب ال د 

الذي يقول:)ال دس  بدستان، بدس  حممودة وبدس   واحلكك نفوه يفهك من ك م بعض األوم  األس م ومنهك اإلمام الشافعي 
 .( 21) مذموم  فما وافق الون  فهو حممود، وما خالف الون  فهو مذموم(

أو إمجاسا، فهذه ال دس  الض ل، وما أحدث من ويقول أيضا: )واحملدوات ضربان: ما أححدث مما خيالف كتابا أو  ّن  أو أورا 
دو  غري مذموم (  .( 22) اخلري ال خ ف فيه لواحد من هذا، وهذه حمح

َرأضِ   ويزيد اإلمام القرطيب األمر شرحا وبيانا فيقول سند تفوريه قوله تعاىل: : )كل بدس  صدرت من بَِديعح الوََّماَواِت َواألأ
خمةلوق ال خيةلو أن يكون هلا أصل يف الّشرع أو ال، فإن كان هلا أصل كانت واقع  حتت سموم ما ندب ا  إليه، وحّض ر وله 
سةليه فهي يف حيز املدح، وإن مل يكن مثاله موجود كنوع من اجلود والوخاء وفعل املعروف، فهذا فعةله من األفعال احملمودة، وإن 

ملا كانت من أفعال اخلري وداخةل  يف حيز  ( 23)"نعم  ال دس  هذه"لفاسل قد   ق سةليه، ويعّضد هذا قول سمر مل يكن ا
ا، وال مجع الناس إال أنّه تركها ومل ُيافظ سةليه  -يريد ص ة الرتاويح–قد صّ ها  صةلل ا  سةليه و ةلك، وهي وإن كان النيب املدح

سةليها، ومجع الناس هلا وندهبك إليها بدس  ولكّنها بدس  حممودة ممدوح . وإن كانت يف خ ف ما أمر  سةليها. فمحافظ  سمر 
 يف خط ته:"وشرّ  ه و ةلكصةلل ا  سةليا  به ور وله فهي يف حيز الذّم واإلنكار، قال معناه اخلطايب وغريه، قةلت: وهو معىن قوله 
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 (.2/87اجلامع ألحكام القرآن، ) -(24)
 .2األن ياء:  -(25)
 .105شرح األربعني نووي ، البن دقيق،   -(26)
 .3املاودة: -(27)
 25األن ياء: -(28)
 (.6/213األمور )شرح النووي احلديث األول   ق خترجيه، والثاين رواه موةلك يف كتاب األقضي ، باب نقض األحكام ال اطةل  ورد حمدوات -(29)
   ق خترجيه. -(30)

 
وقد بنّي هذا بقوله:"من  ّن يف اإل  م  األمور حمدواهتا، وكل بدس  ض ل " يريد مل يوافق كتابا أو  ن  أو سمل الصحاب  

 ّن  حون  كان له أجرها وأجر من سمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهك شيء، ومن  ّن يف اإل  م  ّن   يئ ،  
بعده من غري أن ينقص من أوزارهك شيء" وهذا إشارة إىل ما ابتدع من ق يح وحون، كان سةليه وزرها ووزر من سمل هبا من 

دث ليس  .( 24) وهو أصل   هذا ال اب( وسةلل نفس الّنوق  ار اإلمام ابن دقيق العيد فقال: )اسةلك أن احملدث سةلل قومني: حمح
له أصل يف الشريع  فهذا باطل مذموم، وحمدث ُيمل النظري سةلل النظري فهذا ليس مبذموم ألّن لفظ احملدث ولفظ ال دس  ال 

ِإنَّا أَنلأزَلأَناهح قلحرأآنًا َسَربِّياً  ض ل  وال يحذّم ذلر مطةلقا، فقد قال تعاىل:يحذّمان جملرد اال ك بل ملعىن املخالف  لةلوّن  والداسي إىل ال
َلَعةلَّكحكأ تَلعأِقةلحونَ 

  .( 26): نعمت ال دس  هذه(وقال سمر  .( 25)
  وقد خّلص فضيةل  الشيخ يو ف القرضاوي الفرق بني اإلبداع واالبتداع تةلخيصا بديعا نث ته هنا كحوصةل  ملا   ق إيراده يف املوأل

حيث قال:)ومن مفاهيك هذا الفقه احلضاري، أّن األصل يف أمور الّدين هو اإلتّ اع، ويف شؤون الدنيا هو االبتداع فالدين قد 
َمأتح َسةَليأكحكأ نِعأَمِ   سةلينا به النعم ، ف  يق ل الزيادة كما ال يق ل النقصان   أكمةله ا  تعاىل وأتّ  َمةلأتح َلكحكأ ِديَنكحكأ َوأمتأ  الأيَلوأَم َأكأ
 أ َم ِديناً َوَرِضيتح َلكحكح اإلأِ 

والّتع د   تعاىل يقوم سةلل أصةليني ك ريين، األول: أال يّع د إال ا  تعاىل، وكل ما س ده الّناس . ( 27)
َوَما أَرأَ ةلأَنا ِمنأ من جنك يف الوماء أو صنك يف األرض، أو ن ات أو حيوان أو إنوان فهو باطل، هذا ما جاء به كل ر ل ا . 

إِلَيأِه أَنَّهح ال إَِلَه ِإالَّ أَنَا فَاسأ حدحونِ قَل أةِلَر ِمنأ َر حول  ِإالَّ نحوِحي 
(28 ) . 

 جييء به قرآن وال  ّن  أمرا مل والثاين: أال يحع د ا  تعاىل إال مبا شرسه يف كتابه وسةلل لوان ر وله، وكل من أحدث يف دين ا  
رنا فهو رّد". "من سمل سمً  ليس سةليه أمفهو مردود سةلل صاح ه كما يف احلديث الصحيح "من أحدث يف أمرنا ما ليس منه 

وهبذا محل النيب صةلل . ( 30)ويف احلديث اآلخر: "إيّاكك وحمدوات األمور فإّن كل حمدو  بدس  وكل بدس  ض ل ". ( 29)فهو رّد"
منها، وسّورت  سا  سةليه و ةلك الدين من احملدوات وامل تدسات ال  دخةلت سةلل األديان الوابق  فحرّفتها، وأضافت إليها ما لي

 ن، وإجياب ويف مقابل هذا التشديد يف أمر الدي -إىل أن يقول فضيةلته–منها ما يّوره ا ، وحّرمت ما أحةّله، أو أحةّلت ما حّرمه 
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   ق خترجيه. -(31)
 (.246، 245الون  مصدرا ملعرف  واحلضارة  ) -(32)
 .19 ورة حممد:  -(33)
 (1/159( ومقول  ال خاري هذه هي سنوان ترمج  ألحد أبواب كتاب العةلك يف صحيحه )أنظر الفتح: 1/226شرح الون  لةل غوي ) -(34)
 183( وقد صححه األل اين يف صحيح ابن ماجه، برقك 1/81) 224ماجه.كتاب املقدم  باب فضل العةلماء واحلّث سةلل طةلب العةلك، برقك ابن  -(35)
(1/44) 
 . 116  يل النهض  منهج وهدف، حممد أمحد كنعان،    -(36)

 
ةلل ساإلت اع فيه، كان التوهيل يف أمر الدنيا وفتح باب اإلبداع واالبتكار يف كل ما يتعةلق هبا وال َغرأَو أن حّث الر ول الكرمي 

ابتكار مناهج اخلري، واخرتاع ما جتود به القراوح امل دس  من صور العمران واإلص ح والتجديد يف العةلك والعمل والفن. ويف هذا 
جاء احلديث الصحيح "من  ّن يف اإل  م  ّن  حون  فةله أجرها وأجر من سمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهك 

 .( 32) (( 31) شيء"
 ترغيب السّنة الّنبوية في طلب العلم والحث على االجتهادثالثا: 

إّن الك م  سن العةلك واالجتهاد هو نفوه احلديث سن اإلبداع، ألنه ال ميكن أن نتصور إبداسا ب  سةلك يصنعه واجتهاد يدفعه،  
كما ال ميكن لإلبداع واالبتكار أن ينموا إاّل يف أجواء العةلك واملعرف  واالجتهاد، هلذا الو ب وحرصا من  ر ول ا  صةلل ا  

ز هذه األم  يف سطاءاهتا الفكري  والعمةلي ، خّص جزءا محهما من توجيهاته لةلحث سةلل طةلب العةلك، سةليه و ةلك سةلل أن تتمي
والعمل سةلل بذل الو ع واالجتهاد لذلر ال خيةلو كتاب من كتب الرواي  من أحاديث وآوار تعاجل هذا املوضوع حىت غدا "كتاب 

وذلر  ال خاري صّدر به صحيحه ومل يقّدم سةليه  وى كتاب اإلميانالعةلك" وابتا أ ا يا يف كل دواوين الوّن  تقري ا، بل إّن 
الةلَّهح   ِإالَّ   فَاسأةَلكأ أَنَّهح ال إَِلهَ  جتويدا ملا أحور سنه:)العةلك ق ل القول والعمل لقول ا  

 .( 34)ف دأ بالعةلك( ( 33)
ولو أراد حمص سّد األحاديث الواردة يف فضل العةلك وأهةله والرتغيب يف طةل ه، ألسياه االجتهاد وسجز سن بةلوغ املراد نظرا لكثرة 

النصو  ووفرة األدل . وليس هنان دين من األديان، وال شريع  من الشراوع رفعت مرت   طةلب العةلك إىل درج  الواج ات 
العةلك النافع  ( 35) كل موةلك()طةلب العةلك فريض  سةلل   : ينا صةلل ا  سةليه و ةلك يقولوالفراوض كشريع  اإل  م. فهذا ن

مبفهومه الوا ع الذي يشمل سةلوم الدين والدنيا. يقول حممد أمحد كنعان:)وكةلم  "العةلك" ا ك لةلجنس، فهو شامل لةلعةلوم 
الواجب سةلل كل موةلك وموةلم ، وهو معرف  أركان اإلميان واإل  م،  النافع  كاف ، بدءا من العةلك الشرسي الديين الضروري

وكيفي  أداء الفراوض املتوج   سةلل املكةلف، وانتقاال إىل  اور العةلوم ال  تواسد املوةلمني سةلل إص ح دنياهك والعمل 
 .( 36) لصاحلهك يف أخراهك(
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ء والتوب ، باب فضل االجتماع سةلل ت وة القرآن والذكر أخرجه موةلك كجزء من حديث )من نّفس سن موةلك كرب ... احلديث( كتاب الذكر والدسا -(37)
(. وأبو داود كتاب العةلك، باب يف 4/137) 2784أبواب العةلك، باب فضل طةلب العةلك رقك  -والةلفظ له–(. والرتمذي 9/19)شرح النووي  2699رقك 

(. 1/82) 225برقك  -رواه بتمامه كما سند موةلك–ةلب العةلك (. وابن ماج  يف املقدم  باب فضل العةلماء واحلث سةلل ط3/317) 3643فضل العةلك برقك 
( كةلهك رووه من 13/161) 7421(. ورواه أيضا من نفس الطريق بطوله كما سند موةلك برقك 16/138) 8299وأمحد يف مونده )ط ع  شاكر( برقك 

 طريق األسمش  سن أيب صاحل سن أيب هريرة مرفوسا.
 3641(. وأبو داود كتاب العةلك باب يف فضل العةلك، برقك 4/153) 2823باب يف فضل الفقه والع ادة برقك رواه الرتمذي يف أبواب العةلك،  -(38)
(، كةلهك رووه 5/196(. أمحد يف مونده )1/81) 223املقدم  باب فضل العةلماء واحلث سةلل طةلب العةلك، برقك  -والةلفظ له–(. وابن ماجه 3/317)

يل سن كثري بن قيس سن أيب الدرداء مرفوسا متص  سدا الرتمذي الذي رواه سن ساصك سن قيس بن كثري وحكك سن ساصك بن رجاء بن حيوة سن داود بن مج
( وصحيح  نن الرتمذي برقك 2/407) 3641أنظره يف صحيح  نن أيب داود برقك  -رمحه ا -سةليه بعدم االتصال. وقد صّحح احلديث الشيخ األل اين 

 (.  1/43) 182ج  برقك ( وصحيح  نن ابن ما2/342) 2159
 (. 2/424( وقد حكك الويوطي بصحته يف اجلامع الصغري)4/155) 2827الرتمذي أبواب العةلك، باب فضل الفقه سةلل الع ادة، برقك  -(39)
 (. 7/380أنظر حتف  األحوذي بشرح جامع الرتمذي لةلم اركفوري ) -(40)
 4112(. ابن ماجه كتاب الزهد باب مثل الدنيا برقك 3/384) 2424ةلل ا ، برقك الرتمذي أبواب الزهد باب ما جاء يف هوان الدنيا س -(41)
ن، أنظر و( ك مها سن س د الرمحن بن وابت بن ووبان سن سطاء بن قّرة سن س د ا  بن ضمرة سن أيب هريرة مرفوسا، وقد حكك  سةليه األل اين باحلح 2/1377)

 (. 2/395) 3320 نن ابن ماج  برقك (، وصحيح 2/269) 1891صحيح  نن الرتمذي برقك 

 
ةلك وإجزال املثوب  يف توجيهاته سةلل تزيني طريق الع سةليه و ةلكصةلل ا  وحىت تكون الرغ   يف طةلب العةلك جاحم ، سمل النيب 

 لطال ه، وفتح أبواب اجلنان  الكه، ورفع مقام العةلماء لتجاور منازل األن ياء، وهاكك سددا من األحاديث يؤكد هذه املعاين.
  ( 37)قا إىل اجلّن (طريا  له به  :)من  ةلر طريقا يةلتمس فيه سةلما  ّهل صةلل ا  سةليه و ةلكقال: قال ر ول  سن أيب هريرة 

: )من  ةلر فيما رواه سنه أبو الدرداء صةلل ا  سةليه و ةلكويف حديث أّت من الذي   ق وأسمق منه معىن، يقول ر ول ا   
طريقا  يةلتمس فيه سةلما  ّهل ا  له طريقا إىل اجلّن ، وإّن امل وك  لتضع أجنحتها رضا لطالب العةلك، وإّن طالب العةلك يوتغفر 

إن العةلماء  ،له من يف الوموات واألرض حىت احليتان يف املاء، وإّن فضل العامل سةلل العابد كفضل القمر سةلل  اور الكواكب
 . ( 38)ورو  األن ياء، إن األن ياء مل يوّرووا دينارا وال درمها إمنا ورّووا العةلك فمن أخذه أخذ حبّظ وافر(

 (قال: )لن يش ع املؤمن من خري يومعه حىت يكون منتهاه اجلّن  صةلل ا  سةليه و ةلكسن ر ول ا   وسن أيب  عيد اخلدري 
 .( 40)العةلك . واملقصود باخلري هنا هو( 39)

يقول:)أال إن هذه الدنيا مةلعون  مةلعوٌن ما فيها إال ذكر ا  وما  صةلل ا  سةليه و ةلكقال مسعت ر ول ا   وسن أيب هريرة 
 .( 41) وااله وسامل أو متعةلك(
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(. والرتمذي أبواب األحكام باب ما 6/76)شرح النووي  1631رواه موةلك، كتاب الوصي ، باب ما يةلحق اإلنوان من الثواب بعد وفاته، برقك  -(42)
(، وأبو داود كتاب الوصايا، باب 6/561) 3653( والنواوي كتاب الوصايا، باب فضل الصدق  سةلل امليت، برقك 2/418) 1390جاء يف الوقف برقك 

(، كةلهك رووه سن الع ء بن س د الرمحن سن أبيه سن أيب هريرة سدا الرتمذي الذي رواه سن الع ء سن 3/117) 2880ما جاء يف الصدق  سن امليت، برقك 
 أيب هريرة م اشرة وقال: حون صحيح.

 (.1/46) 198أنظر صحيح  نن ابن ماجه، برقك .( وقد حونه األل اين 1/88) 242 ابن ماج ، املقدم  باب وواب معةلك الناس اخلري، برقك -(43)
من اهلدى والعةلك  (، وموةلك كتاب الفضاول، بيان مثل ما بحعث الّنيب 1/175)الفتح  79ال خاري، كتاب العةلك، باب فضل من سةلك وسةّلك، برقك  -(44)

 محاد بن  ةلم  سن بريدة سن أيب الدرداء سن أيب مو ل األشعري مرفوسا. (، ك مها سن حممد بن الع ء سن8/41)شرح النووي  2282
 (.1/231شرح الون  لةل غوي ) -(45)

 
وأجر هذا العةلك ال يتوقف مبوت صاح ه بل يوتمر يف الورود سةليه يف قربه ليثري رصيده من األجور واحلونات مادام هذا العةلك 

: )إذا مات اإلنوان انقطع سنه سمةله إالّ من و و : صةلل ا  سةليه و ةلكقال: قال ر ول ا   ينتفع به الناس، فعن أيب هريرة 
 .( 42) ينتفع به أو ولد صاحل يدسوا له( إال من صدق  جاري  أو سةلك

دا :)إّن مما يةلحق املؤمن من سمةله وحوناته بعد موته سةلما سةّلمه ونشره وولصةلل ا  سةليه و ةلكوسنه أيضا قال: قال ر ول ا  
 صحته وحياته يفصاحلا تركه، ومصحفا ورّوه أو موجدا بناه أو بيتا البن الو يل بناه أو هنرا أجراه أو صدق  أخرجها من ماله 

 .( 43)يةلحقه من بعد موته(
سةلل سقد املقارن   ا  سةليه و ةلك صةللوألن األمثال هلا أبةلغ األور يف التع ري سن املعىن املراد والتأوري يف نفوي  املوتمع  سمل النيب 

قال:)مثل  ةلل ا  سةليه و ةلكصالنيب بني الفقيه واجلاهل مبََثل  سمةلي شاهد، غاي  يف ال  غ  والتمّيز. فعن أيب مو ل األشعري سن 
ما بعثين ا  به من اهلدى والعةلك كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا فكانت منها بقع  ق ةلت املاء فأن تت الكأل والعشب الكثري 

أل فذلر كوكانت منها بقع  أموكت املاء فنفع ا  به الّناس فشربوا و قوا وزرسوا، وكانت منها طاوف  ال متور ماء وال تن ت  
مثل من فقه يف دين ا  ونفعه ا  ما بعثين ا  به، فعةلك وسمل وسةّلك، ومثل من مل يرفع بذلر رأ ا ومل يق ل هدى ا  الذي  

 .( 44) أر ةلت به(
ء فشّ ه ايقول ال غوي يف شرح هذا احلديث: )فالّنيب جعل َمَثلح العامل كمثل املطر، ومثل قةلوب الناس فيه كمثل األرض يف ق ول امل

 .( 45) من حتّمل العةلك واحلديث، وتفّقه فيه باألرض الطّي   أصاهبا املطر فتن ت وانتفع هبا الّناس...(
وال شر أن العةلك النافع هو ذان العةلك الذي ختةلص فيه   نّي  الطةلب، وُيمل من مواصفات اإلحوان واإلتقان واإلبداع، وهذا 

لوعي إىل نيةله، املثل األول يف طةل ه، وا صةلل ا  سةليه و ةلكهو العةلك الذي يَلرأَفع وسكوه الذي خيفض، لذلر كان ر ول ا  
 بالطةلب الةلحوح يف الدساء بأن يرزقه العةلك النافع ويحعيذه من العةلوم  إىل ا   صةلل ا  سةليه و ةلك وهذا ما يفّور كثرة التجاوه
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، أنظر اإلحوان برتتيب صحيح بن ح ان 82ابن ح ان يف صحيحه، كتاب العةلك، باب ما جيب سةلل املرء أن يوأل ا  جل وس  العةلك النافع، برقك  -(46)
 ( بةلفظ ) ةلوا ا  سةلما نافعا، وتعّوذوا با  من سةلك ال ينفع(.4/16) 1511ره األل اين يف الصحيح  برقك (، وقد ذك1/149البن بةل ان)

، أنظر اإلحوان برتتيب صحيح 83ابن ح ان، كتاب العةلك، باب ذكر ما يوتحب لةلمرء أن يقرن إىل ما ذكرنا يف التعّوذ منها أشياء معةلوم  برقك  -(47)
 (.1/149ابن ح ان )

ط ع  شاكر(، وابن ماجه، املقدم  باب االنتفاع بالعةلك والعمل،  58/540) 3599أخرجه الرتمذي كتاب الدسوات، باب يف العفو والعافي ، برقك  -(48)
 ( وقد صححه األل اين دون س ارة )احلمد   سةلل كل2/1260) 3833برقك  (، وأيضا يف كتابه الدساء، باب دساء ر ول ا  1/92) 251برقك 

 (. 2/325) 3091( وأيضا برقك 1/47) 202حال...إخل( أنظر صحيح  نن ابن ماجه، برقك 
 (.2/16الط قات الكربى، حملمد بن  عد ) -(49)
 .183الون  مصدرا لةلمعرف  واحلضارة، د: يو ف القرضاوي،   -(50)

 
قول: )الةلهك إيّن ي صةلل ا  سةليه و ةلكالضارة املؤذي ، فكان من مجةل  دساوه ما ورد سن جابر بن س د ا  قال: مسعت ر ول ا  

 .( 46) نفع(أ ألر سةلما نافعا، وأسوذ بر من سةلك ال ي
كان يقول: ) الةلهك إين أسوذ بر من سةلك ال ينفع، وسمل ال يحرفع،   صةلل ا  سةليه و ةلكأن ر ول ا   وسن أنس بن مالر 

 .( 47) وقةلب ال خيشع، وقول ال يحومع(
ال وأسوذ با  من حال حوما رواه أبو هريرة مرفوسا: )الةلهك انفعين مبا سةلمتين وسةلمين ما ينفعين، وزدين سةلما، احلمد   سةلل كل 

 . ( 48) أهل النار(
ود هذه األقوال والتوجيهات سةلل أرض الواقع حىت يراها الناس حيً   صةلل ا  سةليه و ةلكولقد حر  ر ول ا   سةلل أن جيح

يط نفوه بكوك   من العةلماء الناهبني الذين يرتقون مبوتوى األم  من مرحةل  جمرد  ودها يف املقربني إليه حىت ُيح توعل، وأن جيح
عةليمهك فداء أ رى بدر من املشركني ممن ال مال هلك مقابل تالقراءة والكتاب ، إىل موتوى اإلبداع واالبتكار، وأبرز مثال سةلل ذلر 

بدر   عني أ ريا،  يوم صةلل ا  سةليه و ةلكملن ال يقرأ من املوةلمني. فقد روى ابن  عد سن سامر الشعيب قال: )أ ر ر ول ا  
ه سشرة غةلمان كن له فداء دفع إليوكان يحفادي هبك سةلل قدر أمواهلك، وكان أهل مك  يكت ون وأهل املدين  ال يكت ون، فمن مل ي

 .( 49) من غةلمان املدين  فعةّلمهك فإذا حذقوا فهو فداؤه(
ن ممن أن زيد بن وابت أحد كحتَّاب الوحي، كا -أي ابن  عد-وسةّلق فضيةل  الشيخ يو ف القرضاوي سةلل هذا بالقول )وذكر 

ل ال تكن قاوم  سةلل جمرد "فر اخلط" كما يقولون، بمل  صةلل ا  سةليه و ةلكسةّلمهك أ رى قريش، ومعىن هذا أن خطّ  النيب 
 .( 50) بد من درج  "احلذق" و"اإلتقان" حىت ال ينول ويرتّد إىل األّمّي  من جديد(
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(، 7312و3116برقك ) (. وأخرجه يف مواضع أخر  1/164فتح )ال 71ال خاري، كتاب العةلك، باب من يرد ا  به خريا يفقهه يف الدين، برقك  -(51)
(. وكل منهما رواه من طريق مل يشرتكا فيه إال يف ا ك راوي احلديث سن 4/130)شرح النووي  1037وموةلك كتاب الزكاة، باب النهي سن املوأل ، برقك

 معاوي  بن أيب  فيان. ر ول ا  
 .220ل الشوكاين،  إرشاد الفحو  -(52)
 .303منهجي  الرتبي  الدسوي ،   -(53)
(، الرتمذي كتاب األحكام، باب ما جاء يف القاضي  3/303) 3592كتاب األقضي ، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، برقك   -والةلفظ له–أبو داود  -(54)

سن احلارث بن سمرو سن أناس من أهل محص من أصحاب معاذ (، ك مها روياه من طريق شع   سن أيب سون الثقفي 3/616) 1227كيف يقضي، برقك 
خ حممد يبن ج ل، واختةلف العةلماء يف صحته من سدمها اخت فا شديدا، وممن قال بصحته أبو بكر بن العريب واخلطيب ال غدادي، وقد بوط الع م  الش

ةلغ حد بصحته، بل استرب مدلوله مع ما احتّف به من القراون والروايات قد بالقول فيه وسرض إىل مجةل  األراء وتوصل إىل احلكك  -رمحه ا –زاهد الكووري 
 ( 158-154التواتر املعنوي، أنظر مقاالت الكووري،   )

 
 مات اخلرييّ  والفضل، من س صةلل ا  سةليه و ةلكبل إن احلذق واإلتقان واإلبداع يف العةلك والفقه والفهك يف الدين جعةله النيب 

. وحديث  ( 51) دين(يقول: )من يرد ا  به خريا يفّقه يف ال صةلل ا  سةليه و ةلكفعن معاوي  بن أيب  فيان قال: مسعت ر ول ا  
رة يف و كهذا يدفع إىل اجلّد واالجتهاد ويحغري لةلوصول باملكتوب من العةلك إىل مرحةل  اإلتقان واإلبداع، والذي جتةلل يف أرقل ص

تراونا الفكري فيما يحومل "باالجتهاد" باملفهوم الفقهي األصويل سةلل است ار أن االجتهاد كما سرّفه األصوليون )هو بذل الو ع 
  .( 52) يف نيل حكك شرسي سمةلي بطريق اال تن اط(

ب من الفقيه ، ألن األمر  يتطةلواال تن اط ال يكون إال يف ظل غياب النص الشرسي الظاهر وامل اشر، وهنا تكمن سمةلي  اإلبداع
الفهك الثاقب والنظر العميق واإلحاط  الشامةل  باملوأل  املعروض  لةلوصول إىل حكك شرسي يحتوخل فيه الصواب قدر اإلمكان، 
 ريقول الدكتور حممد أمحد الراشد:)كما أن قضي  االجتهاد الفقهي هي قضي  إبداع أوال وأخريا، بل هي ذحروة اإلبداع، ألن شعو 

اجملتهد باملوؤولي  األخروي  وخضوسه لضغوط التقوى جيع نه ُيتاط حني اجتهاده أشّد االحتياط، فيعصر سقةله سصرا إلجياد 
  .( 53) خمرج من محشكةل  معروض ...(

جيتهد بر وله إىل اليمن معاذ بن ج ل حينما تعّهد له بأن يوتفرغ جهده و  صةلل ا  سةليه و ةلكومن هنا كانت إشادة ر ول ا  
يف حل املواول املعروض  سةليه وفق ما يصل إليه نظره يف حال غياب النص القرآين والن وي، فةلقد جاء يف الروايات أن ر ول ا  

قال:  رض لر قضاء، قال: أقضي بكتاب ا ،ملا أراد أن ي عث معاذا إىل اليمن قال:)كيف تقضي إذا س صةلل ا  سةليه و ةلك
ةلل ا  سةليه و ةلك ، قال: فإن مل جتد يف  ّن  ر ول ا  صصةلل ا  سةليه و ةلكفإن مل جتد يف كتاب ا ، قال: ف وّن  ر ول ا  

 الذي وّفق   سةلل صدره وقال: احلمد صةلل ا  سةليه و ةلكوال يف كتاب ا ؟ قال: أجتهد رأيي وال آلو، فضرب ر ول ا  
 .( 54) ر ول ر ول ا  ملا يحرضي ر ول ا (
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 .144لةلش اب   يشخصي  املوةلك مقال جمموع ضمن سدد من املقاالت يف كتاب بعنوان التوجيه اإل  م -(55)
 (. 4/303)الفتح  2072مةله بيده، برقك ال خاري،كتاب ال يوع، باب كوب الرجل وس -(56)
 (.4/306الفتح ) -(57)
( وقال املنذري: رواته وقات، 2/523(، والطرباين يف الك ري واألو ط سن س د ا  بن سمر كما يف الرتغيب والرتهيب )4/141أمحد يف املوند ) -(58)

 (.2/159) 607وقد ذكره الشيخ األل اين  يف "الصحيح " برقك 

  
إن هذا الزخك الك ري من التوجيهات الّن وي  وال  مل نعرض إال جلزء يوري منها، هو الذي جعل املوةلمني األواول يندفعون يف كل 

منه ال شري   لةلعةلك ومركز إشعاع حضاري ا تفادتاجتاه لنيل املعارف وحتصيل العةلوم فتحولت بذلر هذه األم  األّمي  إىل منارة 
ياة : )وكان من نتيج  ذلر أن اندفع املوةلمون إىل ال حث يف مجيع ميادين احل-رمحه ا -مجعاء، يقول الشيخ س د احلةليك حممود

، وابن اهليثك يمياءروحي  كانت أو سقةلي  أو مادي . ونشأ سن ذلر احلضارة اإل  مي  ال  أنتجت أمثال جابر بن حيان يف الك
يف الط يعيات، والرازي يف الطب، وابن  ينا يف الطب، كذلر والفةلوف ، والغزايل يف اجلانب الروحي، وابن رشد يف الفةلوف  

 .( 55) العقةلي ، وابن خةلدون يف االجتماع والتاريخ، وكثريين غريهك(
 رابعا: توجيهات نبوية في الحث على العمل وإتقانه

ال ميكن لشرارة اإلبداع أن تنطةلق إال بالعمل، فال طال  واإلبداع ضّدان ال يةلتقيان والكول واالبتكار سدوان ال جيتمعان، وألّن 
اإل  م حريص كل احلر  سةلل تغةليب اجلانب العمةلي سةلل اجلانب النظري تظافرت النصو  يف الدسوة إىل العمل لضمان 

 ل ا  سةليه و ةلكصةلأن ي اشر اإلنوان سمةله بيده، فعن املقدام بن معدي كرب سن النيب  مقومات احلياة، وليس هنان أفضل من
. قال ( 56) كان يأكل من سمل يده(  قال: )ما أكل أحد طعاما قّط خريا من أن يأكل من سمل يده، وإّن نيبّ ا  داود 

، واحلكم  يف ختصيص بنفوه سةلل ما ي اشره بغريه احلافظ يف الفتح: )ويف احلديث فضل العمل باليد وتقدمي ما ي اشره الشخص
داود بالذكر أن اقتصاره يف أكةله سةلل ما يعمةله بيده مل يكن من احلاج  ألنّه كان خةليف  يف األرض  كما قال ا  تعاىل، وإمّنا 

 .( 57) ابتغل األكل من طريق األفضل(
 .( 58) ور(بيع مرب وب أطيب قال: سمل الرجل بيده وكل ومثةله الذي رواه رافع بن خديج قال: قيل يا ر ول ا  )أي الك

حرتاف حىت ولو إىل اال رتزاق واال صةلل ا  سةليه و ةلكوحىت ال يعيش اإلنوان سال  سةلل غريه مدفوسا باألبواب، دساه النيب 
  رة ا دامت من ح ل. فعن أيب هريتعةّلق األمر مبهن وضيع  حوب العرف االجتماسي أو منهك  لةلجهد باملقياس ال دين م
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 (.3/335)الفتح  1470ال خاري، كتاب الزكاة، باب اال تعفاف سن املوأل ، برقك رواه  -(59)
 .1471رواه ال خاري يف نفس الكتاب وال اب، برقك  -(60)
 (.3/336الفتح ) -(61)
( بةلفظ تعني ضاوعا بالضاد املعجم  وهبمزة بدل النون، وقد 5/148)الفتح  2518رواه ال خاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، برقك  -(62)

كتاب   -هوالةلفظ ل–(، ورواه أيضا موةلك 5/149وحجهت هذه الرواي  كما قال احلافظ بن حجر بأن املراد بالضاوع ذو الضياع من فقر أو سيال، أنظر الفتح )
(، وقال النووي:)والصحيح سند العةلماء رواي  الصاد املهمةل  واألكثر 1/278)شرح النووي  136اإلميان باب كون اإلميان با  تعاىل أفضل األسمال، برقك 

 (. 1/280يف الرواي  باملعجم ( شرح صحيح موةلك )
 (.5/149مع خحرأق بضك  م  كون، وامرأة خرقاء كذلر( أنظر الفتح )قال احلافظ بن حجر:)قال أهل الةلغ : رجل أخرق ال صنع  له، واجل -(63)
 .262صيان  صحيح موةلك من اإلخ ل والغةلط،   -(64)

 
قال:)والذي نفوي بيده ألن يأخذ أحدكك ح ةله فيحتطب سةلل ظهره خري له من أن يأيت  صةلل ا  سةليه و ةلكأن ر ول ا  

  . ( 59) رج  فيوأله أسطاه أو منعه(
ا وجهه خري له من أن في يعها فيكّف ا  هبويف رواي  الزبري بن العوام:)ألن يأخذ أحدكك ح ةله فيأيت حبزم  احلطب سةلل ظهره 

 .( 60) يوأل الناس أسطوه أو منعوه(
 يقول احلافظ يف الفتح تعةليقا سةلل الروايتني:) وفيه احلّض سةلل التعّفف سن املوأل  والتنزّه سنها ولو امتهن املرء نفوه يف طةلب

 .( 61) الرزق وارتكب املشّق  يف ذلر(
ا سندما استربت أن إسان  اآلخرين يف جمال الصناوع واحلرف وتعةليمهك ما ال ُيونون من أفضل ولقد رفعت الوّن  الوقف سالي

األسمال، ويف ذلر من تعميك املعارف وتصدير اخلربات ما ال خيفل سةلل أحد. فعن أيب ذر الغفاري قال:) قةلت يا ر ول ا : 
ا، قال: قةلت أّي الرقاب أفضل، قال: أنفوها سند أهةله وأكثرها مثنأّي األسمال أفضل، قال: اإلميان با  واجلهاد يف   يةله قال: 

قةلت فإن مل أفعل، قال: تعني صانعا أو تصنع ألخرق، قال: قةلت يا ر ول ا : أرأيت إن ضعحفأت سن بعض العمل، قال: تكّف 
 .( 63)و  تصنع ألخرق. وحمّل الشاهد سندنا قوله: تعني صانعا أ( 62) شّرن سن الّناس فإهّنا صدق  منر سةلل نفور(

 .( 64) فاسمةله له(يقول ابن الص ح: )واملعىن إذا رأيت من ُياول سم  فإن كان ُيونه فأِسنأه سةليه، وإن مل ُيونه 
ف  مانع سندنا بل من  ،صةلل ا  سةليه و ةلكوهذا احلديث ميّثل قيم  من القيك احلضاري  الراوع  ال  متّيزت هبا  ّن  ر ول ا  

صناوع املعروف أن نعةّلك اآلخرين بداوع الصناوع واحلرف ما يرفعون به خويوتهك ويوتعينون به سةلل ألأَواء احلياة، وهذا ما فعةله 
األ  ف من سةلماء املوةلمني الذين جّودوا هذه التعةليمات حىت أوصةلوا احلضارة إىل قةلب أوربا نفوها، فحّولت ظ مهك 

 إىل نور  اطع، تحرجك اليوم إىل هذه الطفرة الصناسي  الكربى، وهذا سةلل سكس ما يفعةلونه بنا اليوم إذ يرفضون ما يحومل الدامس 
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(.وقد ذكره األل اين 7/349) 4386(، وأبو يعةلل يف مونده برقك 4/334(، )5314، 5313، 5312رواه ال يهقي يف شعب اإلميان، برقك ) -(65)
 (.1/383) 1880( وصحيح اجلامع الصغري  برقك 3/106) 1113يف الصحيح  برقك 

 .123-122رواه العوكري كما ذكره الوخاوي يف املقاصد احلون ،   -(66)
 .1891(، وحّونه األل اين يف صحيح اجلامع، برقك 4/353) 5315ال يهقي يف شعب اإلميان، برقك  -(67)
 (7/94)شرح النووي  1955بح والقتل وحتديد الشفرة، برقك رواه موةلك، كتاب الصيد والذباوح، باب األمر بإحوان الذ -(68)
 (.7/95شرح صحيح موةلك لةلنووي ) -(69)
 .158دور القيك واألخ ق يف االقتصاد اإل  مي لةلقرضاوي،    -(70)

 
"بتصدير التكنولوجيا" إىل ساملنا اإل  مي حىت ال ميتةلر مقومات النهوض، ويكتفون بالتعامل معنا كأ واق ا ته كي  لتصريف 

 بضاوعهك.
  م ال تكمن يف جمرد أنّه سمل وفقط، بل مبا يتةلّ س به من خصاوص اجلودة واإلتقان واإلبداع، ف قدر ما وقيم  العمل يف اإل

ةلل ا  سةليه صيكون العمل بديعا بقدر ما ترتفع قيمته ويعظك نفعه وميتد. فعن ساوش  رضي ا  سنها قالت: قال ر ول ا  
كمه"( 65) (: )إن ا  ُيب إذا سمل أحدكك سم  أن يتقنهو ةلك . ويف لفظ آخر سن كةليب اجلرمي:)إن ( 66). ويف رواي  "أن ُيح

ون(  .( 67) ا  ُيب من العامل إذا سمل أن ُيح
، فإذا قال:)إن ا  كتب اإلحوان سةلل كل شيء صةلل ا  سةليه و ةلكوسن شداد بن أوس قال: )ونتان حفظتهما من ر ول ا  

 .( 68) قتةلتك فأحونوا الِقتةل ، وإذا ذحبتك فأحونوا الِذبح، وليححّد أحدكك شفرته ولريحح ذبيحته(
وهو األمر الذي ذهب إليه مجيع شراح احلديث،  ( 69)وقد استرب اإلمام النووي هذا احلديث من األحاديث اجلامع  لقواسد اإل  م

 ا يدسوا إليه من حتوني األسمال وإجادهتا.وذلر مل
وسةّلق فضيةل  الشيخ يو ف القرضاوي سةلل هذا املوضوع بالقول: )ومن القّيك املهم  يف جمال اإلنتاج بعد قيم  العمل، إحوان 

ديه بإحكام ؤ العمل وإتقانه وليس املطةلوب يف اإل  م جمرد أن يعمل بل أن يعمل سم  حونا وبع ارة أخرى أن ُيون العمل و ي
وإتقان، فهذا اإلحوان يف العمل ليس نافةل  أو فض  أو أمرا هامشيا يف نظر اإل  م بل هو فريض  ديني  مكتوب  سةلل كل 

 .( 70) موةلك(
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 (.404-7/403)شرح النووي ) 2240رواه موةلك من حديث أيب هريرة، كتاب الو م، باب ا تح اب قتل الوزغ، برقك  -(71)
 .161دور القيك   -(72)
 (.2/247منهج الرتبي  اإل  مي ، ) -(73)
 .400النظك اإل  مي  نشأهتا وتطورها،    -(74)
 .81بناء األجيال،    -(75)

 
حّث سةلل إتقان أي سمل ميار ه املوةلك ولو كان قتل وحزغ ، ففي  صةلل ا  سةليه و ةلكويقول يف موضع آخر: )إّن النيب 

. أي أقل من ( 71) احلديث:"من قتل وزغ  يف أول ضرب  كحتب له مئ  حون ، ومن قتةلها يف الضرب  الثاني  فةله كذا وكذا حون "
 .( 72) الثاني  ومعىن هذا أن اإلتقان مطةلوب يف أي سمل ولو كان تافها يف نظر الناس(

هذه التوجيهات الن وي  والتمور هبا حتّولت أّمتنا يف زماهنا األول إىل أّم  إنتاج وإبداع فا تحقت بكل جدارة وا تحقاق مبثل 
أن تقود العامل لقرون طويةل . يقول األ تاذ حممد قطب:)وقد ظةّلت األم  اإل  مي  حتافظ سةلل هذه التوجيهات بقدر حمافظتها 

. ويقول الدكتور ( 73)فكانت من أسظك األمك إنتاجا ومن أسظمها وروة ومن أسظمها خربة وإتقانا( سةلل الروح اإل  مي  احلقيقي ،
ص حي الصاحل بعد أن  رد سددا من هذه التوجيهات الن وي  ال  تدسو إىل العمل واإلنتاج :)ولقد كان هلذه التعاليك أبةلغ األور 

عد أن ا تتّب هنا وُياولون التفوق فيها سةلل غريهك من الشعوب وال  يما بيف نفوس املوةلمني، فأق ةلوا سةلل أنواع الصناسات يتقنو 
 .( 74) فر  العمل والتصنيع  متاح  لةلجميع( -سةلل أور الفتوح –هلك األمر ووجدوا 

 خامسا: السنة تدفع إلى اإليجابية وروح المبادرة
ىل اإلبداع يف والتط يق وجتاوزه جمرد العمل لتأمني لقم  العيش إ، ختطي املوةلك حدود النظريات إىل واقع العمل  ونقصد باإلجيابي

صناس  احلياة، فاإلجيابي  هبذا املعىن كفيةل  حبل مشك ت األم  الكثرية وحتقيق طموحاهتا العريض ، يقول الدكتور س د الكرمي 
ةلر لعوري حتقيق هذه واخل   من تبكار:)إن أم  اإل  م تعاين من مشك ت كثرية، وهلا أيضا طموحات وآمال سريض  ومن ا

من غري اإلبداع، والتوظيف املكثف لةلطاقات واإلمكانات العقةلي  ال  منةلكها، حني حنرتم اإلبداع وحنفز سةليه، ونوجد األطر ال  
 .( 75) ختدمه وترساه، يظهر امل دسون وتوري يف األم  حيوي  جديدة(

وال ين غي أن يرت ط العمل واإلبداع مبرحةل  من مراحل العمر، وإمنا هي سمةلي  طويةل  وموتمرة متتد إىل آخر حلظ  من حلظات 
 احلياة، ويف  ن  ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك ما يؤكد هذا املعىن يف أبةلغ  ورة وأدق تع ري وأروع متثيل، فعن أنس بن مالر 
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 ( وقال: صحيح سةلل شرط موةلك.1/38) 09( وقد ذكره األل اين يف "الصحيح " برقك 3/191أمحد يف مونده ) -(76)
 .110حول تشكيل العقل املوةلك،  :  -(77)
 .248الون  مصدرا لةلمعرف  واحلضارة،  :  -(78)
 .61 ورة هود:  -(79)
 (.10/56اجلامع ألحكام القرآن ) -(80)
 (.5/18)الفتح  2335ال خاري، كتاب املزارس ، باب من أحيا أرضا مواتا، برقك  -(81)
(. والرتمذي )ط ع  شاكر(، كتاب األحكام، باب ما ذكر يف 3/178) 3073أبو داود، كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب إحياء املوات، برقك  -(82)

(، كما صّححه أمحد شاكر وبوط القول فيه ونوب القول 2/111) 568(. وقد ذكره األل اين يف "الصحيح " برقك 3/664) 1379إحياء أرض املوات، 
-80: ) . انظر تعةليقات أمحد شاكر سةلل كتاب اخلراج ليحي بن آدم،  بتصحيحه إىل الضياء املقد ي يف "املختارة" وحتوينه إىل ابن حجر يف اإلصاب

82.) 

 
   صةلل ا  سةليه و ةلك:)إن قامت الواس  وبيد أحدكك فويةل  فإن ا تطاع أال يقوم حىت يغر ها فةليفعل(قال: قال ر ول ا 

(76 ). 
والغراس هنا ليس مقصودا لذاته وإمنا يحؤشر إىل غريه من األسمال النافع  اجلةليةل  ال  ين غي أن توتمر مادامت احلياة. يقول 

)...فنعرف جيدا كيف أن الدور احلضاري لإلنوان املوةلك يقوم سةلل العمل الدكتور سماد الدين خةليل معةلقا سةلل احلديث 
واإلبداع املتواصةلني منذ حلظ  الوسي األوىل وحىت  اس  احلواب ونعةلك متاما كيف أن احلياة اإل  مي  إمنا هي فعل إبداسي 

 ( 77) موتمر(
ألرض، وأنه لذاته وأن املوةلك يتع د   بالعمل لعمارة ا ويقول الشيخ يو ف القرضاوي:) إنه َرَمز ملعىن ك ري، أن العمل مطةلوب

 .( 78) موتمر يف سمةله حىت تةلفظ احلياة آخر أنفا ها(
هو أَنأشأكحك ِمن األرِض وا تعَمرَكحك ِفيَها وألّن العمل لعمارة األرض هو جتويد لقوله تعاىل:

. أي أمركك بعمارة ما ( 79)
 .( 80)لألرض وغرس أشجار وحفر أهنار وغريها حتتاجون إليه فيها من بناء مواكن وحرث

جاءت توجيهات ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك لتدفع إىل مجةل  من األسمال النافع  ال  جتّود حقيق  العمارة ال  ميتّد نفعها 
دسوة إىل يل  جاءت الإىل اإلنوان واحليوان، مع ين غي أن يكون سةليه هذا اإلسمار من اجلودة واإلتقان واإلبداع. ومن هذا الق 

إحياء األرض املوات، فعن ساوش  رضي ا  سنها سن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك قال:) من أسأَمر أرضا ليوت ألحد، فهو أحق( 
 . ( 81)قال سروة: قضل به سمر يف خ فته

 . ( 82)له صدق (هو العافي  منه فوسن جابر بن س د ا  سن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك:)من أحيا أرضا ميت  فهي له، وما أكةلت 
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(. والعافي  واحد العوايف، والعوايف الطالب 2/267(، والدارمي يف  ننه كتاب ال يوع، باب من أحيا أرضا مواتا فهي له )3/372أمحد يف مونده ) -(83)
 لةلحاج ، ومجعه سوايف وسفاة، قال األسشل: 

 (.8/229انظر اال تذكار البن س د الرب )    طوف النصارى ب يت الوون.ك اة بأبوابلهيطلللوف العفل
 (.4/405شرح الوّن ، ) -(84)
(، وموةلك كتاب املواقاة باب فضل الغرس والزرع، 5/3)الفتح  2320ال خاري كتاب احلرث واملزارس ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، برقك  -(85)

 (.5/379النووي )شرح  1553برقك 
 (.5/4الفتح ) -(86)
–(، وموةلك 5/22) 2340يوا ي بعضهك بعضا يف الزراس  والثمر، برقك  ال خاري كتاب احلرث واملزارس ، باب ما كان من أصحاب النيب  -(87)

 يرة.(، وقد رواياه أيضا من حديث أيب هر 5/365)شرح النووي  1536كتاب ال يوع باب كراء األرض، برقك   -والةلفظ له
 (.5/364موةلك يف نفس الكتاب وال اب )شرح النووي  -(88)

 
 .( 83) وسنه أيضا سن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك: )من أحيا أرضا ميت  فةله فيها أجر، وما أكةلت العافي  فهو له صدق (

  ميةلر فإن أراد دارا فقال اإلمام ال غوي: )وإحياء املوات يكون بالعمارة، وذلر خيتةلف باخت ف مقصود احملحيي من األرض، 
ّوط ويشق األهنار ويغرس ويرّتب له املاء، وإن أراد الزراس  ف أن جيمع الرتاب  حىت ي ين حواليه ويوّقف، وإن أراد بوتانا، ف أن ُيح

 .( 84) حميطا هبا وُيرث ويزرع، ويعترب يف مجيع مقاصد سرف الناس(
داع واالبتكار وذلر مما يرتتب سةلل اإلحياء من منافع مّج  يتعّدى أورها هذا وإن الدسوة إىل إحياء األرض املوات هو سني اإلب

إىل سموم األم  ويقف سةلل رأس هذه املنافع احلرث وال ذر والغرا   والزرع والذي به يتحّقق األمن الغذاوي والذي بدوره يدفع 
 سجةل  التنمي  االقتصادي  ال  تعمل سةلل ختةليص األّم  من هّك الت عي  لةلغري.

صةلل ا  سةليه و ةلمعمةله يف األرض مبثاب   وحىت يق ل املوةلك سةلل هذا العمل برغ   وتفاِن، ويصنعه بإبداع وإتقان، استرب النيب 
صدق  جاري  ما دام نفعها قاوما، ويف ذلر قال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك فيما رواه سنه أنس بن مالر )ما من موةلك 

 .( 85) فيأكل منه طري أو إنوان أو هبيم  إالّ كان له به صدق (يغرس غر ا أو يزرع زرسا 
 .( 86) قال احلافظ يف الفتح:)ويف احلديث فضل الغرس والزرع واحلّض سةلل سمارة األرض(

ويف مقابل ذلر أنكرت الوّن  الن وي  تعطيل األرض اخلص   سن الزراس ، فإذا مل يوتصةلحها صاح ها وُيحأِيها بالزراس  والغرس 
ةليتكّرم بإسارهتا ملن هو قادر سةلل ذلر. فعن جابر بن س د ا  قال: قال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك:  )من كانت له أرض ف

 .( 88). ويف رواي  ملوةلك "فةليحزرسها أخاه" ويف أخرى سنه أيضا "فةليححروها أخاه"( 87) فةليزرسها، فإن مل يزرسها فةليمنحها أخاه(
الّنشط  وهذا اإلبداع املوتمر يف خدم  األرض وسمارهتا ا تطاست األّم  يف الزمن املاضي أن تكون أّم  قيادة ف مثل هذه احلركي  

 وريادة، وحمكوم سةلينا اليوم إذا أردنا املوارس  والّو ق، أالّ نصادم نواميس الكون وأن نوتغّل القوانني والنظريات ال تثمار الطاق 
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 .149حول تشكيل العقل املوةلك،  :  -(89)
مان ثذكره األل اين يف "الصحيح "، ونوب روايته إىل الطرباين وابن سدي والقحضاسي من طريق خالد بن إلياس سن حممد بن س د ا  بن سمر بن س -(90)

 (.4/168) 1627بن سةلي مرفوسا. انظر  ةلوةل  األحاديث الصحيح ، برقك سن فاطم  بنت احلوني سن حوني 

 
 يف ذلر سامل الزمن الذي ال يرحك، إذا أردنا أن حنّول حاضرنا الرديء إىل موتق ل زاهر، يقول الكامن  يف هذه األرض مراسني 

الدكتور سماد الدين اخلةليل: )إنّ سةلل العقل املوةلك اجلديد أن يأخذ بت بيب الطاق  ال  كحشف سنها النقاب، والقوانني العةلمي  
و ق سةليه ر برق   الزمن فيضيفه إىل املادة لتحقيق الةلحاق مبورية اخلصك، والال  حتيل الطاق  إىل حرك  وفعل وإبداع،  أن ميحو

 .( 89) مادامت ِقيك هذا الّدين تحؤكد بإحلاح سةلل فكرة الزمن، وسةلل أّن املؤمن احلق هو الذي يعرف كيف يوارع وكيف يو ق(
ايل األمور، لذي ال يقنع بالدون وال يرضل إالّ مبعوال   ق سةلل اخلصك من غري إبداع وإتقان يف كل شيء، واملوةلك احلّق هو ذان ا

 ويرتّفع سن التوافه والوفا ف والقشور كما جاء يف احلديث الشريف: )إن ا  ُيب معايل األمور وأشرافها، ويكره  فوافها(

(90 ). 
وة تتخّطل حدود واإلبداع هذه الدسويف احلديث دسوة صرُي  إىل ضرورة أن نرتقي بأسمالنا وإجنازاتنا إىل مرت   اجلودة واإلتقان 

املةلموس واحملووس الذي يدركه كل الناس أو معظمهك سةلل األقل، كما رأينا ق ل قةليل يف أحاديث إحياء األرض املوات، لت مس 
 اجلوانب الفني  واألدبي .

ه العدو ال يقل أمهي  و  حا يواجه بفهذا ن ينا صةلل ا  سةليه و ةلك ُيأتفي بالشعر وأهةله، ويتخَذ منه منربا من منابر الدسوة، 
سن الويف والرمح وقد يتعّدامها فتكا يف بعض األحيان، حىت لقد غدا حوان بن وابت شاسر ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك 

ز به ياألول دون منازع من دون الصحاب  مجيعا، ال يقنع ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك إال بشعره سند املةلّمات، نظرا ملا يتم
شعره من القوة والعمق و حر ال يان، فعن ساوش  رضي ا  سنها أن ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك قال: )"أهجوا قريشا فإنه 
أشّد سةليها من رشق  بالن ل"، فأر ل إىل ابن رواح  فقال: "اهجهك" فهجاهك فةلك يلحرأِض، فأر ل إىل كعب بن مالر.  م أر ل 

خل سةليه قال حوان: قد آن لكك أن تر ةلوا إىل هذا األ د الضارب بَذنَِ ه،  م أَدأَلع لوانه فجعل إىل حوان بن وابت. فةلما د
ُيرّكه. فقال: والذي بعثر باحلق! ألفريّنهك بةلواين فَلرأي األدمي، فقال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك: "ال تعجل فإن أبا بكر 

نو ر،  ص لر نويب" فأتاه حوان.  م رجع فقال: يا ر ول ا  لقد خّلص يلأسةلك قريش بأنواهبا، وإن يل فيهك نو ا حىت يحةلخّ 
 والذي بعثر باحلق! أل حةلَّّنر منهك كما تحولُّ الشعرة من العجني، قالت ساوش : فومعت ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك يقول 
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(. كما رواه ال خاري من حديث الرباء بن سازب يف كتاب 8/233رواه موةلك، كتاب فضاول الصحاب ، باب فضاول حوان بن وابت )شرح النووي  -(91)
 معر(.بدء اخلةلق، وكتاب املغازي، وكتاب األدب بةلفظ )أهجهك أو هاجهك وجربيل 

 (.10/537)الفتح  انظر:ال خاري، من حديث أيب بن كعب، كتاب األدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه،  -(92)

 
ول: عت ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك يقحلوان: "إن روح القحدس ال يزال يؤيدن، ما نافحت سن ا  ور وله" وقالت: مس

 "هجاهك حوان فشفل واشتفل". قال حوان:
 وعنـد اهلل في ذاك الجـــزاء  هجـوَت محمـدا فأجبُت عنه

 رسـول اهلل شيمتـه الوفــاء  هجـوَت محمـدا بـّرا حنيفا
 لعـرض محمد منكـم ِوقــَاء  فإن أبي ووالــده وعـرضي

 تُثير النقـع مـن كَنفّي َكـَداءِ   الـم تـروهثِكلُت بُنّيتي إن 
 على أكتافهـا األسـل الِظماء  يُباريـن األعنّـة ُمصعـدات
 تُلطِّمهن بالُخمــر النســاء  تظل جيــادنا ُمتِمطــرات

 وكان الفتـح وانكشف الغطاء  فـإن أعرضتمـو عنا اعتمرنا
 فيـه مـن يشـاءيُعــزُّ اهلل   وإال فاصبروا لضـراب يـوم
 يقــول الحق ليس به خفـاء  وقـال اهلل قـد أرسلت عبدا
 هُم األنصـار ُعْرُضتها اللقـاء  وقـال اهلل قـد يسّرت جندا

 سبـاٌب أو قتـال أو هجـاء  لنـا في كـل يـوم من معد  
 ويمدحـه وينصـره ســواء  فمن يهجـو رسول اهلل منكم

 .( 91)وروح القدس ليس له ِكفاء(  وجبريـل رسـول اهلل فينـا
واختيار ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك حلوان يف مثل هذه املواقع دون غريه سةلل كثرة من يقول الشعر من الصحاب  آنذان، هو 

 ول ا  ر اسرتاف باإلبداع وتشجيع له وإميان من ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك بر الي  الشعر إن رحوسي فيه املضمون، وصدق 
 .( 92) صةلل ا  سةليه و ةلك سندما قال: )إن من الشعر حكم (
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كما كان النيب صةلل ا  سةليه و ةلك شديد االحتفاء بالكةلم  املؤورة إذا صدرت من خطيب مفّوه، فاخلطاب  موه   وإبداع وهي 
  ح مؤور يف معرك  املفاهيك واألفكار، ال تقل أمهي  سن بقي  فنون القول األخرى، فقد روى ابن إ حاق قال: )فةلما قدم وفد 

وا ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك أن أخرج إلينا يا حممد، فآذى ذلر ر ول الةلهصةلل ا  سةليه بين متيك، دخةلوا املوجد، وناد
و ةلك من صياحهك، فخرج إليهك، فقالوا: جئنا لنفاخرن، فأذن لشاسرنا وخطي نا، قال: "نعك قد أذنت خلطي كك فةليقك"، فقام 

، لفضل سةلينا، والذي وهب لنا أمواال سظاما نفعل فيها املعروفسطارد بن حاجب، فقال: احلمد   الذي جعةلنا مةلوكا، الذي له ا
وجعةلنا أسز أهل املشرق وأكثره سددا، وأيوره سحدة، فمن مثةلنا يف الناس، ألونا رؤوس الناس وأويل فضةلهك، فمن فاخرنا فةليعّد 

أفضل  ذا ألن تأتوا مبثل قولنا، أو أمرمثل ما سددنا، فةلو شئنا ألكثرنا من الك م، ولكن نوتحي من اإلكثار ملا أسطانا، أقول ه
 من أمرنا،  م جةلس، فقال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك لثابت بن قيس بن مشاس: "قك فأج ه"، فقام فقال: احلمد   الذي 
الوموات واألرض خةلقها، قضل فيهن أمره، وو ع كر يه سةلمه، ومل يكن شيء قط إال من فضةله،  م كان من فضةله أن جعةلنا 
 مةلوكا، واصطفل من خري خةلقه ر وال، أكرمه نو ا، وأصدقه حديثا، وأفضةله حو ا، فأنزل سةليه كتابا، واوتمنه سةلل خةلقه، وكان 

إىل اإلميان با ، فآمن به املهاجرون من قومه ذوي رمحه، أكرم الناس أحوابا، وأحونهك خرية ا  من العاملني،  م دسا الناس 
وجوها، وخري الناس فع ،  م كان أوىل اخلةلق إجاب    حني دساه ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك حنن، حنن أنصار ا ، ووزراء 

  أبدا ن آمن با  ور وله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه يف ار ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك، نقاتل الناس حىت يؤمنوا، فم
 وكان قتةله سةلينا يوريا، أقول هذا وا تغفر ا  العظيك لةلمؤمنني واملؤمنات والو م سةليكك.
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مطةلع  نيشري إىل أبيات كان قد قاهلا حوان بن وابت سةلل ال ديه  بطةلب من ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك لةلرد سةلل الزبرقان شاسر بين متيك وكا -(93)
 هذه األبيات:

 قد بينوا سنة للنـــاس تتبـع  إن الذوائب من فهر وإخوتهـم
 تقوى اإلله وكل الخير مصطنـع  يرضى بها كل من كانت سريرته

 إلى أن قال:
 إذا تفاوتت األهــواء والشيع  أكـرم بقـوم رسـول اهلل شيعتهم

 صنعفيمـا أحب لسـان حائك   أهـدي لهـم مـدحتي قلب يؤازره
 إن جد بالناس ِجّد القول أو شمعوا  فإنهـم أفضـل األحيــاء كلهـم

 
(، وقد ذكر ابن حجر بأن رواي  ابن إ حاق منقطع ، وأخرجها ابن منده يف ترمج  وابت بن قيس يف "املعرف " 1/273زاد املعاد، ابن قيك اجلوزي ، ) -(94)

 (.8/593من طريق أخرى موصول  )أنظر الفتح 
كتاب ص ة املوافرين   -والةلفظ له–(، وموةلك 9/92)الفتح  5048خاري، كتاب فضاول القرآن، باب حون الصوت بالقراءة لةلقرآن، برقك ال  -(95)

 (.3/270وقصرها، باب ا تح اب حتوني الصوت بالقرآن، )شرح النووي 

 
رع بن حابس: إن هذا ، فةلما فرغ حوان من قوله قال األق( 93) م ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حوان له باألبيات املتقدم 

الرجل خطي ه أخطب من خطي نا، وشاسره أشعر من شاسرنا، وأقواهلك أسةلل من أقوالنا،  م أجازهك ر ول الةلهصةلل ا  سةليه 
 .( 94)و ةلك، فأحون جواوزهك

ت اإلنوان اوكك كان ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك يطرب لةلصوت اجلميل الشجّي الندّي، الذي تتزاوج فيه ه   الرمحان بةلمو
لتنتج موه   إبداسي  يف األداء الصويت الذي يزداد مجاال ورونقا وهباء إذا تغىّن صاح ه بالطيب من الك م. فعن أيب مو ل قال: 
 قال ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك أليب مو ل: )لو رأيتين وأنا أ تمع إىل قراءتر ال ارح  لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود(

(95 ) . 
يف ذلر لقد شحّد النيب صةلل ا  سةليه و ةلك هلذه املوه   الصوتي  ال  تتغىن بالقرآن، مما حدا به أن يحشيد بصوته، ويعرتف مبوه ته و 

 ب سةلل مزيد من اإلبداع واإلجادة.تشجيع له ولغريه من أصحاب املواه
سةلل أن خيرج من حناجر صّداح  ذات صوت ندّي بل إن النداء لةلص ة سةلل قصر مّدته كان سةليه الص ة والو م يحشجع 

 ليكون أبةلغ يف األور وأسمق يف التع ري، كما جاء يف قص  بدء األذان. فعن س د ا  بن زيد قال: )ملا أص حنا أتينا ر ول ا 
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شاكر( وقال الرتمذي: حون صحيح، وأبو داود، كتاب الص ة، ط ع   1/358) 189الرتمذي، أبواب الص ة، باب ما جاء يف بدء األذان، برقك  -(96)
(، والدارمي، كتاب الص ة، باب 1/232) 706(، وابن ماجه، كتاب األذان والون  فيها، باب بدء األذان، برقك 1/135) 499باب كيف األذان، برقك 

 (.269-1/268يف بدء األذان )
 (.8/382)شرح النووي  2664العجز واال تعان  با  وتفويض املقادير  ، برقك  موةلك كتاب القدر، باب باألمر بالقوة وترن -(97)
 .52حىت يتحقق الشهود احلضاري،  :  -(98)

 
ألِق سةليه ما قيل لر منر ف صةلل ا  سةليه و ةلك فأخربته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق فقحك مع ب ل فإنه أندى وأمّد صوتا 

 .( 96) وليلحَناِد بذلر...(
إّن دنيا الناس اليوم ال تعرتف إاّل باألقوياء سةلما وسم ، وفكرا و ةلوكا، وإبداسا وإتقانا، ممّن ال يعرف العجز والكول إليهك  

  ي . وال يرضون العيش سةلل هامش احلياة بل يقتحمون صةل ها ويرك ون متنها بكل إجيابي  ودافعهك يف ذلر حديث ر ول ا  
ؤمن القوّي خري وأحب إىل ا  من املؤمن الضعيف، ويف كل  خري، احر  سةلل ما ينفعر وا تعن با  صةلل ا  سةليه و ةلك: )امل

 . ( 97)وال تعجز(
وقّم  العجز يف سدم الثق  يف النفس وإقناع الذات بأنّه ليس باإلمكان أبدع مما كان، هذه املقول  الياوو ح ال اوو  ال  حتّولت إىل 

لعطال  واخلمول، كما سرّب سن ذلر الدكتور سمر س يد حون  سندما قال: )"ليس باإلمكان أفضل مما  شعار يعرّب سن العجز وا
كان" شعار العاجزين الذي جيعل واقعهك مورتخيا، ومذه هك مرجئا يف الوقت الذي نرى فيه شعار العامل الداوك أنه باإلمكان 

س واالخت ار وإسادة قراءة املاضي لكشف جوانب القصور، وأ  اب با تمرار أفضل مما كان، وسندهك أنّه البد من مقابةل  الدر 
التقصري،ة وا تدران ذلر بصناس  واقع أفضل وا تشراف موتق ل أكثر  دادا وصوابا. وأستقد أن هذا الشعار الذي انقةلب إىل 

ها، ومن دة من ماضيها حلاضر محوةّلم  يف حياتنا، من األمور ال   امهت يف سطال  األم  وانطفاء فاسةليتها وسجزها من اإلفا
 .( 98)حاضرها ملوتق ةلها(

 سادسا: السنة والدعوة إلى االنفتاح على معارف وتجارب األمم والحضارات األخرى
إّن التفاسل احلضاري مع احمليط اخلارجي سنصر مهك يف صقل املواهب وتفّتق مةلكات اإلبداع، ألن العةلك واملعرف  واخلربة ليوت 

 األمك، لذلر مل جيد اإل  م غضاض  يف الدسوة إىل التفتح سةلل معارف وجتارب اآلخرين. بل إن توجيهاتحكرا سةلل أم  من 
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 .  55 ورة النور:  -(99)
 .01 ورة الفرقان:  -(100)
 .107 ورة األن ياء:  -(101)
 .158 ورة األسراف:  -(102)
(وقد ذكر احلافظ ابن حجر  أن 13/185أخرجه ال خاري معةلقا بصيغ  اجلزم يف كتاب األحكام باب ترمج  احلّكام وهل جيوز ترمجان واحد)الفتح  -(103)

ن وال خاري قد وصةله مطوال يف "كتاب التاريخ" وذكر من أخرجه من أصحاب الونن كأيب داود والرتمذي هذا األخري الذي قال سن احلديث بأنه: ح
ر الفتح ظصحيح،  م سمل احلافظ سةلل نفي ش ه  التفّرد سن هذا احلديث بذكر محتابع له وَخةلحص بذلر إىل صّح  احلديث كما جزم بتعةليقه ال خاري )ان

 (. 365-1/364(. وقد ذكره األل اين يف "صحيحته" وأشار إىل اخت ف طرقه وألفاظه. انظر  ةلوةل  األحاديث الصحيح  )13/186-187

 
النيب الكرمي صةلوات ا  و  مه سةليه كانت تدفع إىل اقتنا  املفيد ومن أي وساء خرج باست اره ضالّ  ين غي نشداهنا، وذلر 

 رض ف اجملاالت، ولتحقيق وسد ا  هلذه األم  باال تخ ف والتمكني يف األهبدف صناس  النجاح سةلل مجيع الصعد ويف خمتةل
ةلَف الِذيَن منأ ق أةلِهك ولَيح قال تعاىل:  َتخأ ةِلفنلَّهحك يف األرأِض كما ا أ تخأ الذيَن آَمنوحا ِمنأكك وَسِمةلحوا الصَّاحِلات َلَيوأ ِكنََّن هلك مَوسد ا  ح

ديِنهحك الذي ارأتَضل هلحك
(99 ). 

ومن أهّك األدوات ال  متّكن املوةلك من اال تفادة من معارف اآلخرين هو تعةّلك الةّلغ  ال  يتكةلمون هبا، يقول فضيةل  الدكتور 
يو ف القرضاوي: )ومن هذه التعاليك املهّم  إلجياد مناخ سةلمي، تعةّلك لغات اآلخرين سند احلاج  إليها، خصوصا إذا كان 

، س، ف    يل ل نتفاع هبا سند غرين إذا جهةلت لغته، ومل مينع اإل  م من تعةّلك لغات اآلخرينسندهك سةلك يؤخذ أو حكم  تحقت 
بل دسا إليها باست ارها و يةل  لنشر دسوته يف العامل، وذلر أن ر الته صةلل ا  سةليه و ةلك ر ال  ساملي  فهو وإن كان سربيا 

نّزل سةليه سريب، وقد أر ةله ا  بةلوان قو 
ح
لَِيكحون لةلعاملني نَِذيرا مه ليح نّي هلك أنّه قد بعث لةلناس كاف  والكتاب امل

(100 ) ، وَما
ً  لةلعاملنيَ  أَرأ ةلأنان إالَّ َرمحأ

(101 ) ، قحل يَا أَيُّها النَّاسح إيّن َر حول اِ  إليكحك مِجيًعا
، ف  بّد من ترامج  بينه وبني أرباب ( 102)

الةلغات األخرى حىّت ميكنه ت ةليغ الدسوة إليهك وتةلّقي اإلجاب  منهك، وقد كان سنده صةلل ا  سةليه و ةلك من أصحابه من يعرف 
يكتب هبا اليهود،  الفار ي  والّرومي  واحل شي  ويكفيه هّك الرتمج  منها وإليها، ولكن مل يكن سنده من يعرف الةلغ  الّورياني  ال 

ليتقنها قراءة وكتاب  ويوتغين هبا سن الو طاء من اليهود يف ذلر،  فأمر بذلر كاتب وحِيه األنصاري النابغ  زيد بن وابت 
قال زيد:" أمرين ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك فتعةلمأتح له كتاب يهود بالورياني  وقال: إيّن وا  ما آمن يهود سةلل كتايب، فما 

ولعةّله كان سةلل شيء من املعرف  هبا من  ( 103)مّر يب نصف شهر حىّت تعةّلمته وحذقته، فكنت أكتب له إليهك وأقرأ له كت هك"
 ق ل جملاورة األنصار لةليهود حىت أمأكنه أن ُيِذقها يف هذه املدة القصرية، ومن هنا حر  كثري من املوةلمني سةلل معرف  الةلغات 
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 .184-183الوّن  مصدرا لةلمعرف ،  :  -(104)
(105)- (7/393 .) 
 (. 7/399)الفتح  4106ال خاري كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق، برقك: -(106)

 
اء، وقال يف ذلر اخلةلففرتمجوا منها وإليها، ونقةلت كتب العةلك من األمك األخرى، وتنافس يف ذلر املرتمجون، وكافأ سةلل ذلر 

 الشاسر:
 أعــوان فتلك له عند الملّمـاتِ   المـرء يكثُر نفعه بقـر لغـاتِ 

 ( 104) فكـّل لساٍن في الحقيقِة إنسان(  فأقبل على درس الّلغاِت وحفِظها
وسمل النيب صةلل ا  سةليه و ةلك سةلل إط ق روح امل ادرة لدى الصحاب  رضوان ا  سةليهك يف أن يح دسوا وي تكروا كّل ما من 
شأنه أن يرفع من موتوى األداء احلضاري لألم ، بل إنّه صةلل ا  سةليه و ةلك شّجع سةلل نقل إبداسات األمك واحلضارات 

 دني  والعوكري . األخرى فيما يتعةلق بشؤون احلياة امل
ولقد نقةلت لنا كتب الوّن  والورية سددا من أفكار وإبداسات األمك األخرى ال  وافق النيب صةلل ا  سةليه و ةلك سةلل اال تفادة 
منها وكانت يف معظمها إبداسات سوكري  تتعةّلق بآالت احلرب وخحططه، وذلر راجع إىل كثرة انشغال ر ول ا  صةلل ا  سةليه 

باحلروب داخل اجلزيرة وخارجها دفاسا سةلل الّدين أو نشرا له. ولعّل أبرز شيء يوأ ق إىل األذهان ممّا أمجعت كتب الورية و ةلك 
ك املعرك  لصاحل املوةلمني هو حفر اخلندق حول املدين  يف غزوة  والوّن  سةلل نقةله وصّح  وح وته ِلَما كان له من أور بالغ يف حوأ

ا بغزوة اخلندق. فاخلندق كان من اخلطط العوكري  الناجح  لدى الفرس فقام  ةلمان الفار ي باقرتاح األحزاب ال  تحوّمل أيض
 فكرته سةلل ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك ف ارن االقرتاح بل شارن يف حفره.

ا كّنا و ةلك: إنّ سن أيب معشر صاحب املغازي قوله: )قال  ةلمان لةلنيب صةلل ا  سةليه  ( 105)نقل احلافظ ابن حجر يف الفتح
بفارس إذا حوصرنا خندقنا سةلينا، فأمر النيب صةلل ا  سةليه و ةلك حبفر اخلندق حول املدين ، وسمل فيه بنفوه ترغي ا لةلموةلمني، 

 فوارسوا إىل سمةله حىت فرغوا منه، وجاء املشركون فحاصروهك(.
زاب وخندق ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك رأيته من حديث الرباء قوله:) ملّا كان يوم األح ( 106)وروى ال خاري يف صحيحه

 ينقل من تراب اخلندق حىت وارى سين الرتابح جةلدَة بطنه(.
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 (.2/58اال تيعاب يف معرف  األصحاب البن س د الرب املط وع هبامش اإلصاب  البن حجر ) -(107)
 .297فقه الورية،  : -(108)
 .403-402، والنظك اإل  مي  ص حي الصاحل،  :201حون إبراهيك حون،  :انظر النظك اإل  مي ،  -(109)

 
هذا االبتكار ال ديع مل يكن خيطر سةلل بال املشركني حىت قال أبو  فيان وأصحابه إذ رأوه: )هذه مكيدة ما كانت العرب 

 .( 107) تكيدها(
وقد سةّلق فضيةل  الدكتور حممد  عيد رمضان ال وطي سةلل هذه الو يةل  احلربي  ال  ا تعمةلها املوةلمون يف هذه الغزوة بالقول: 
 )وهذا من مجةل  األدل  الكثرية ال  تدل سةلل أّن احلكم  هي ضاّل  املؤمن فحيثما وجدها التقطها، بل هو أوىل هبا من غريه، وأن 

  دار ما تكره لةلموةلمني إتّ اع غريهك وتقةليدهك سةلل غري بصرية، حتّب هلك أن جيمعوا ألنفوهك أطراف اخلريالشريع  اإل  مي  مبق
كةله، وامل ادئ املفيدة مجيعها أينما الح هلك ذلر، وحيث ما وحجد، فالقاسدة اإل  مي  العام  يف هذا الصدد هي أن ال يحعطل 

سنقه  اّم  شؤونه وأحواله، وإذا كان املوةلك كذلر فهو ال ريب ال ميكن أن يربط يفاملوةلك سقةله احلر وتفكريه الدقيق يف  ةلوكه وس
زماما يوةّلك طرفه لآلخرين فيقودوه حيث ما أرادوا بدون وسي وال بصرية، وهو أيضا ال ميكن أن يتجاهل أّي م دإ أو سمل أو 

اال تفادة   مي  ال يتجاوزه وال يحتعب نفوه بأخذه و نظام يحوةّلك به العقل النرّي والفكر احلّر وينوجك مع م ادئ الشريع  اإل
 .( 108)منه(

كما تفّتقت قراوح اإلبداع لدى بعض الصحاب  رضوان ا  سةليهك يف غزوة الطاوف سندما اشتّد حصار املوةلمني حلصون الطاوف 
املنيع ، وصعب سةليهك اخرتاقها لقوهتا وا ت وال من فيها لةلدفاع سنها، فا تخدم املوةلمون ألول مرة آالت حربي  لضرب احلصون  

ل  ترمل هبا احلجارة وهو آ–، يقول الدكتور حون إبراهيك حون: )وتعةّلك املوةلمون صنع املنجنيق كاجملانيق والدبابات والض ُّور
حىت قال ابن هشام يف  رية الر ول: أن النيب صةلل ا  سةليه و ةلك كان أول من رمل يف اإل  م باملنجنيق،  -سةلل األسداء
اضطر حبصوهنك وطِفقوا يرمون املوةلمني من فوقها بن اهلك، ف ار إىل الطاوف مطاردا فةلول وقيف الذين استصموا  وذلر أنه 

غّطل باجلةلد دباب  مسوها "الّضرب" ومجعها الض ور  
ح
إىل نصب املنجنيق لريميهك به. وصنع املوةلمون يف سصر الّنيب من اخلشب امل
محنون فيها ليّتقوا الن ال املوجه  إليهك من احلصون، وكانوا كثريا ما يقرّبوهن  -أي املوةلمون–صوهنك وهك ا لقتال املعتصمني حبكانوا يكأ

ما يزالون يف ض ورهك كامنني، ويحش ه ذلر ما صنعه املوةلمون يف سصر النيب أيضا من الدبابات ال  يدخةلون جوفها ويدفعوهنا 
 .( 109) إىل جحدحر احلصون ُياولون نق ها وهتدميها(
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 .                   403النظك اإل  مي ، ص حي الصاحل،  : -(110)
 (.2/493انظر تاريخ اإل  م )قوك املغازي( لةلذهيب )-(111)
(، النظك اإل  مي ، ص حي الصاحل، 3/652وي  البن كثري )(، الورية الن 2/492(، تاريخ اإل  م )املغازي( )4/117انظر  رية ابن هشام ) -(112)

 (.                                                     2/509، الورية الن وي  الصحيح ، أكرم ضياء العمري )509

 
ويحعةّلق الدكتور ص حي الصاحل سةلل هذا الك م بالقول: )ورمبا كان الخت ط العرب بالفرس والروم أور يف حتوني أ ةلحتهك 

أن يت ّوؤوا مركزا  -ريف وقت م ك –وأزياوهك العوكري ، ولكن ا تعدادهك يف التفنن يف الصناس  احلربي  هو الذي أتاح هلك        
 .( 110) يكونوا مشع  حلضارة بين اإلنوان( مرموقا يف العامل كةله، وأن

اآلالت احلربي  غري ما ورد من أخ ار واهي  رواها الواقدي صاحب  ومل تنقل لنا كتب الورية من أين ا تفاد املوةلمون من هذه
 املغازي من كون  ةلمان الفار ي هو صاحب هذه الفكرة ال  كانت من ضمن الو اول احلربي  سند الفرس، وأنّه هو الذي صنع 

باملنجنيق ودبابتني  مع  هو الذي قدماملنجنيق بيده بأمر من ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك، أو روايات أخرى تقول بأن يزيد بن ز 
 .( 111)وقيل الطفيل بن سمرو

هو أن مدين  مياني  سظيم  تدسل جحَرش تقع شرقي ج ل الوواد من أرض  ( 112)غري أن الذي ا تفاض واشتهر يف كتب الّوري
ال ةلقاء جه  مك ، اشتهرت بصناس  املنجنيق والدبابات والض ور حيث ذكر ابن إ حاق أن اونني من وجهاء وقيف كانا يتعةّلمان 

ةلمان صنع  بن  ةلم  كانا جبحَرش يتع هذه الصناس  هنان فقال: )ومل يشهد ححنينا وال حصار الطاوف سروة بن موعود وال غي ن
 الدبابات واجملانيق والض ور(.

وما دمنا نتحدث سن اخلطط العوكري  وآالت احلرب فجدير بالذكر أن ننّوه بةلموات اإلبداع ال  جتةّلت أيضا يف غزوة بدر 
 سةليه و ةلك  ول ا  صةلل ا الكربى من خ ل بعض األفكار واملقرتحات اجلادة ال  قدمها بعض الصحاب  ونالت ا تحوان ر 

 بل وضعها موضع التنفيذ وكان هلا األور فيما آلت إليه هذه املواجه  من نصر مؤّزر م ني.
ومن ذلر إشارة احلح اب بن املنذر بضرورة تغيري املكان الذي سوكر فيه ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك وأصحابه بادئ األمر 

مد بن إ حاق قوله: )ححّدوت سن رجال من بين  ةلم  أهنك ذكروا أّن احل اب بن املنذر بن روى اإلمام الطربي بإ ناده إىل حم
 اجلموح قال: يا ر ول ا  أرأيت هذا املنزل أمنزل أنزلكه ا  ليس لنا أن نتقّدمه وال نتأّخره، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال:

 ه،  مإّن هذا ليس لر مبنزل،فاهنض بالناس حىت نأيت أدىن ماء من القوم فننزلبل هو الرأي واحلرب واملكيدة فقال: يا ر ول ا  ف
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 31 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

عيف " لةلشيخ حممد الغزايل وقال: هذا  ند ض( هذا احلديث ضّعفه األل اين يف خترجيه ألحاديث "فقه الورية2/29تاريخ األمك واملةلون، الطربي ) -(113)
لورية ا جلهال  الوا ط  بني ابن إ حاق والرجال من بين  ةلم ، وأشار إىل وصل احلاكك له يف موتدركه دون أن يصّححه وإنكار الذهيب له. انظر فقه

إىل سروة،  صاب  من طريق ابن  حاق يف الورية بإ ناده. وقد تعّقب الشيخ يو ف القرضاوي ك م األل اين بالقول:)ولكن وصةله ابن حجر يف اإل240 :
وات ألبناوهك،  ز وهو إ ناد صحيح إال أن احلديث مر ل، ولكنه يعضده شهرة القص  بني الصحاب  الذين أدركهك سروة وهك كثرة والذين كانوا يروون أن اء الغ

ا وقد نقةلت كتب الورية خرب احلح اب وتةلقته بالق ول(، انظر الون  مصدر  كما أن لةلحديث شاهدا بإ ناد ضعيف سند ابن شاهني كما يف اإلصاب  أيضا،
 . -بتصرف يوري– 55لةلمعرف ،  :

( فقال: ) وهذا  ند صحيح واحلافظ 1/302، حمتجا باإل ناد الذي  اقه ابن حجر يف اإلصاب  )115كما صّحح احلديث الشيخ ال وطي يف  ريته،  :
( يف احلكك سةلل هذا احلديث حيث استرب إ ناده 2/360د توّ ط الدكتور أكرم ضياء العمري يف " ريته الصحيح " )ابن حجر وق  فيما ينقل ويروي(. وق

 من جه  اإلر ال فإن م دأ الشورى وابت بنصو  القرآن الكرمي وأحداث الورية املطهرة.  -كما قال–حون إىل سروة لكنه مر ل، ورغك ضعف هذه الرواي  
 (.30-2/29)تاريخ الطربي  -(114)
 ذكرناه يف امل حث الذي خّصصناه لةلتوجيهات الن وي  ال  تدسوا إىل العةلك وحتث سةلل االجتهاد فانظره هنان. -(115)
 (.2/397)الفتح  917يف صحيحه، كتاب اجلمع ، باب اخلط   سةلل املنرب، برقك  -(116)

 
نغّور ما  واه من القحةلحب  م ن ين سةليه حوضا فنمةلؤه ماء،  م نقاتل القوم فنشرب وال يشربون، فقلال ر ول ا  صةلل ا  سةليه  

 .( 113) و ةلك: لقد أشرت بالرأي(
ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك بناء سريش له يراقب من خ له  ري املعرك  بعيدا سن ومن ذلر اقرتاح  عد بن معاذ سةلل 

األخطار، قال اإلمام الطربي حدونا ابن محيد قال حدونا  ةلم ، قال: قال حممد بن إ حاق فحّدَوين س د ا  بن أيب بكر أّن 
ا  وأظهرنا  عّد سندن ركاو ر  م نةلقل سدونا، فإن أسزّنا عد بن معاذ قال: يا ر ول ا  ن ين لر سريشا من جريد فتكون فيه ون

سةلل سدّونا كان ذلر ممّا أح  نا، وإن كانت األخرى جةلوت سةلل ركاو ر فةلحقت مبن وراءنا من قومنا، فقد ختةّلف سنر أقوام 
اهدون معر ك يحناصحونيا نيّب ا  ما حنن بأشّد ح ا لر منهك، ولو ظنوا أّنر تةلقل حربا ما ختةّلفوا سنر مينعر ا  هب ر وجيح

 .( 114)فأوىن ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك ودسا له خبري  م بحين لر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك سريٌش فكان فيه(
كما ا تفاد الّنيب صةلل ا  سةليه و ةلك من إبداع اآلخرين يف غري اجملال العوكري أيضا، ومن ذلر ما أشرنا إليه  ةلفا من ا تعان  

، كما ق ل النيب صةلل ا  سةليه و ةلك أن ( 115)نيب صةلل ا  سةليه و ةلك من أ رى املشركني يف غزوة بدر الكربى يف حمو األمّي ال
 يوت دل اجلذع الذي كان خيطب سةليه مبنرب خشيب تقول بعض الروايات أنه من صناس  رجل رومي.

اها امرأة قد مسّ -ل ا  صةلل ا  سةليه و ةلك إىل ف ن  أّن  هل بن  عد الواسدي قال: )أر ل ر و  ( 116)فقد روى ال خاري
محري غ مر الّنّجار أن يعمل يل أسوادا أجةلس سةليهن إذا كةّلمت الناس، فأَمَرتحه فعمةلها من طرفاء الغاب   م جاء هبا  - هل

 فأر ةلت إىل ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك فأمر هبا فوضعت هاهنا(.
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 (.2/398الفتح ) -(117)
 نفس املصدر واجلزء والصفح . -(118)
( وليس فيها ذكرا لةلرومي. وورد ذلر يف رواي  3627ط ع  شاكر برقك  5/554(، وقد اطةلعت سةلل رواي  الرتمذي )2/399لوابق )املصدر ا -(119)

خيطب إىل لزق جذع فأتاه رجل  ( سن أيب  عيد قال: كان ر ول ا  1/16حبنني املنرب ) أخرجها الدارمي يف  ننه يف املقدم ، باب ما أكرم النيب 
 ل: أصنع لر منربا ختطب سةليه فصنع هذا الذي ترون.رومي فقا

-(، وموةلك 10/324)الفتح  5875ال خاري، كتاب الةل اس، باب اختاذ اخلات ليختك به الشيء، أو ليكتب به إىل أهل الكتاب وغريهك، برقك  -(120)
 (.7/257ك )شرح النووي خامتا ملا أراد أن يكتب إىل العج كتاب الةل اس والزين ، باب اختاذ النيب   -والةلفظ له

 (.7/258موةلك، يف نفس الكتاب وال اب الوابق )شرح النووي  -(121)
 نفس املصدر والكتاب وال اب والصفح . -(122)

 
روايات كثرية اختةلفت يف ا ك من اقرتح سةليه هذه الفكرة ويف ا ك صانع املنرب، وأقوى األحاديث  ندا  وقد ورد يف قص  املنرب 

حديث س د ا  بن سمر أّن متيما الداري قال لر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك ملا كثحر حلمه أاَل  ( 117)يف الفتح كما قال احلافظ
ذ له منرب( وسزا روايته إىل أيب داود وال يهقي، وقد ورد يف بعض الروايات أّن متيما  نّتخذ لر منربا ُيمل سظامر؟ قال: بةلل، فاختح

 .( 118)الداري رأى ذلر يحصنع يف الشام
وايات ال  أوردها احلافظ بن حجر أيضا قال: )ووقع سند الرتمذي وابن خزمي  وصّححاه من طريق سكرم  بن سمار سن ومن الر 

 إ حاق بن أيب طةلح  سن أنس كان النيب صةلل ا  سةليه و ةلك يقوم يوم اجلمع  فيحوند ظهره إىل جذع منصوب يف املوجد 
تمل أن يكون الرومي متيما الداري ألنه كان كثري الوفر إىلليخطب فجاء إليه رومي فقال أال أصنع لر منربا(   قال احلافظ:ُيح

 .  ( 119)بةلد الروم
كما ق ل النيب صةلل ا  سةليه و ةلك أن يتخذ خامتا من فض  ليختك كت ه ور اوةله إىل  اور املةلون واألمراء، ومل يكن ذلر معروفا 

بن مالر قال: ملا أراد ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك أن يكتب سند العرب وإمنا هو إبداع أمك وحضارات أخرى، فعن أنس 
إىل الروم، قال: قالوا: إهنك ال يقرأون كتابا إال خمتوما، قال: فاختّذ ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك خامتا من فض  كأين أنظر إىل 

 .   ( 120) بياضه يف يد ر ول ا  صةلل ا  سةليه و ةلك، نقأشحه حممد ر ول ا (
واألمر مل يكن مقصورا سةلل الروم بل سام سند مجيع العجك، ففي رواي  ملوةلك سن أنس )أن نيب ا  كان أراد أن يكتب إىل العجك 

 .  ( 121) فقيل له إن العجك ال يق ةلون إال كتابا سةليه خات، فاصطنع خامتا من فض ، قال: كأين أنظر إىل بياضه يف يده(
 ا  أراد أن يكتب إىل كورى وقيصر والنجاشي، فقيل له: ال يق ةلون كتابا إال خبات.....احلديث(وسنه سن أنس أيضا ) أن نيب 

(122 )  . 
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لقد تعامل ديننا بكل إجيابي  مع إبداسات وابتكارات األمك واحلضارات األخرى دون أدىن سقدة أو تردد ما دامت تضيف جديدا 

اء والتشييد  اب وا عا لةلصحاب  والوةلف الصاحل من بعده ليشّقوا طريقهك حنو ال ننافعا، وإن مثل هذه التوجيهات الن وي  فتحت ال
 واالبتكار، فأبدسوا يف صناس  حضارة سظيم  ما زال الغرب يتفيؤ من ظ هلا إىل يوم الناس هذا.

 الخاتمة:
ا خنةلص إىل سدد من إىل االبتكار فإننوبعد هذه الوياح  املمتع  مع سدد من التوجيهات الّن وي  ال  حتّض سةلل اإلبداع وتدفع 

 النتاوج أمّهها:
غىن الوّن  الن وي  بعدد ك ري من النصو  سةلل اخت ف أنواسها )قولي  أو فعةلي  أو تقريري ( تشجع سةلل اإلبداع وتدسوا إىل  -1

 االبتكار.
فةلكها من  مبصطةلحات وألفاظ ومعان  تدور يفخةلو هذه النصو  من التع ري امل اشر مبصطةلحي اإلبداع واالبتكار، وغناها  -2

 مثل: العةلك، العمل، االجتهاد، اإلتقان، اإلحوان، اإلحكام ...إخل هذا سدا ما يحفهك من  ياق الّنص برّمته.
 كريا.وتّنوع هذه التوجيهات الّن وي  يف دسوهتا إىل خمتةلف أنواع اإلبداع النافع، سةلميا كان أو فكريا أو أدبيا أو ماديا أو س -3
 غىن هذه النصو  بروح احلركّي  امل دس  والتجديد اهلادف واالجتهاد املنض ط واالنفتاح الواسي. -4
 رساي  النيب صةلل ا  سةليه و ةلك لةلمواهب وامل دسني وتشجيعهك وا تثمار إبداسهك وتفوقهك يف ما يدفع باألم  حنو املعايل. -5
ني  وكذا ري األجواء املنا    واملناخ امل وك بالتعةلك واقتنا  احلكم  ولو من غري املومدسوة النيب صةلل ا  سةليه و ةلك إىل توف -6

 با تخدام املواهب وا تغ هلا والعمل سةلل تشجيعها وحتفيزها وإكرامها ماديا ومعنويا.
 وفي األخير نقترح عددا من التوصيات:

وشرحها  كار من كل دواوين الّون  وتقويمها تقويما موضوسيا،مجع كل النصو  الن وي  الصحيح  املتعةلق  باإلبداع واالبت -1
 شرحا موجزا لتوتفيد منها األجيال لةلنهوض من هذه الك وة ال  نعيشها.

 العمل سةلل التنقيب سةلل املواهب امل دس  ورسايتها وتوفري األجواء امل وم  هلا إلسانتها سةلل اإلنتاج املثمر واإلبداع اجلميل. -2
ل التواصل مع مدارس اإلبداع املتخصص  يف ب دنا اإل  مي  أو يف ب د الغرب، الكتواب مهارات اإلبداع العمل سةل -3

 املعاصرة مع ضرورة مراساة اخلصوصيات وضوابط الشرع.
نا عختصيص مةلتقيات يعاجل فيها موضوع اإلبداع واالبتكار معاجل  موتفيض ، من خ ل النصو  الن وي  نظرا ألمهيته يف واق -4

 واهلل من وراء القصد اليوم.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 34 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 قائمة المصادر والمراجع
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