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Abstract: 

Islam came to take care of people's interests at all times and places. It drives human 

being to discover the powers and secrets of our universe, encourages practical and 

mental activities, also employs human talents in a civilized manner that matches our 

human dignity, encourages and nurtures specialties; so every man can avoid and treat 

any mistake regarding his work, the main problem in my research is trying to know 

the innovation management through an Islamic perspective way, since innovation 

itself is not enough to achieve the benefit of the education  environments and age 

groups that are interested in the current study research, but the benefits of innovation 

through management correctly and scientifically, also finding solutions that 

contribute to matching the demands and developments of the environments that 

people need at all times and places. The present research helps to identify innovation 

in Islam from a deriving perspective by reading and analyzing the Islamic texts and 

how it looked at innovation and then how to manage and develop it from an Islamic 

perspective way. The research relied on deductive way to extract evidence-based on 

educational principles. The research was divided into an introduction and two topics, 

the first part was innovation, then innovation through Islamic perspective and the 

conclusion. This research concluded that Islam was very important to innovation at 

all stages of Islam and how the Prophet Muhammad and his companions and those 

who followed them and Muslim scholars throughout the ages handled to manage 

innovation for the benefit of societies. 
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 البحث ملخص

يهدف البحث احلايل اىل التعرف على االبتكار يف اإلسالم من منظور استنباطي بقراءة وحتليل النصوص اليت وردة يف 

االسالم وكيف نظرت إىل االبتكار ومن مث كيفية إدارته وتنميته من منظور إسالمي.  وقد أوضحت نتائج االستنباط 

ليه لالبتكار يف كل مراحل اإلسالم وكيف أن الرسول حممد صلى اهلل عأن اإلسالم أوىل أمهية كبرية اليت قام هبا الباحث 

، عاتعلى مر العصور استطاعوا أن يديروا االبتكار إلفادة اجملتم ومن جاء من التابعني وعلماء املسلمني وسلم وصحابته

ة حول االبتكار، ولقد ويوقد قام الباحث باستقراء بعض النصوص القرآنية واألحاديث النبوية وبعض مواقف السرية النب

تبني أن كل عناصر االبتكار املعروفة علمياً اآلن قد أعطاها اإلسالم اهتماماً كبرياً مثل املرونة وهي قدرة الطالب على 

اجياد حلول متنوعة ومتباينة للمشكلة الواحدة، واألصالة وهي قدرة الطالب على إجياد حلول جديدة وغري مألوفة ومل 

 قبل حلل املشكلة، والطالقة وهي قدرة الطالب على إجياد حلول كثرية حلل املشكلة القائمة. يصل هلا أحد من

  اإلسالم-املرونة-التعليم-تنمية-إدارة-بتكاراال: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:

ية، متزايداً يف عدد من البحوث اليت جترى حوله حلاجة اجملتمعات إىل تلك الطاقات البشر  اهتماماً االبتكار حيتل متغري 

: إن إعطاء الفرص املناسبة لنمو الطاقات االبتكارية هي مسألة حياة أو موت بالنسبة ألي 1962مثلما قال توينيب 

دمييني شائعة ومستخدمة من قبل األكاجمتمع من اجملتمعات" فللوهلة األوىل يبدو أن كلمة "اإلبداع" اليت أصبحت 

والرتبويني ورجال السياسة والصناعة واالقتصاد والتجارة وحىت العامة، مفهومة وحمددة املعامل لدرجة ال تستدعي السؤال 

 عن جوهرها أو أمهيتها.

رؤي اإلسالمية ال ورغم أن التطورات احلديثة يف احلياة عامة والتكنولوجية خاصة أبرزت االبتكار بشكل قوي، إال أن

ملياً بإدارة االبتكار وإمنا ع شكلياً اإلسالم ليس فقط  اهتماملالبتكار وإدارته وتنميته يضعنا على تصور واضح وهو مدى 

 وتنميته، وهذا ما يوضحه البحث احلايل.

 المطلب األول: مشكلة البحث وتساؤله وفرضيته

د ذاته ارة االبتكار وتنميته من منظور إسالمي، إذ أن االبتكار حبتتمثل إشكالية البحث احلايل يف حماولة استنباطي إد

فائدة ليس كافياً لتحقيق ما يفيد البيئات التعليمية والفئات العمرية اليت هتتم الدراسة احلالية بالبحث فيها وإمنا تكتمل ال

 ثه احلايل.من االبتكار من خالل إدارته بشكل صحيح وعلمي وهو ما اعتربه الباحث أساس مشكلة حب

ومن خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة املتعلقة بإدارة االبتكار وتنميته ميكن بلورة التساؤل الرئيس يف 

 البحث احلايل فيما يلي:

 استنباطي؟هل ميكن تناول االبتكار يف اإلسالم من منظور  التساؤل الرئيس:

 تكار ميكن استنباطهيوجد تصور واضح يف اإلسالم حول االب فرضية البحث:
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 المطلب الثاني: أهمية البحث

 تتمثل أمهية البحث احلايل فيما يلي:

يل من منظور استنباطي إسالمي يضفي أمهية كبرية على أمهية التأص االبتكار وتنميتهتناول موضوع إدارة  -1

 للمفاهيم واملصطلحات العصرية يف إطارها الديين اإلسالمي مما جيعل منها قيمة يف نظر املسلم، خاصة

ميكن أن يساهم يف إدارة املؤسسات لإلبتكار  ، ومماعاماً  15-11مرحلة عمرية مهمة من طالب لدى 

 تطوير مستمر للبيئة والفئة املستهدفة يف البحث احلايل.بشكل يؤدي إىل 

فق قوالب للمؤسسات التعليمية لضمان استمرار منوها و  االبتكار وتنميتهإمكانية تقدمي حلول تتعلق بإدارة  -2

 مدروسة وجاهزة.

لية التطوير أ اخلربة اليت مر هبا املسلمون السابقون واملساعدة يف فهم قواعد التنبؤ املستقبلي وتوجيه اكتساب -3

 واالبتكار يف البيئة التعليمية ومع الفئة العمرية املستهدفة يف البحث احلايل.

دارة إيستفيد من هذه الدراسة الباحثون واملختصون يف الشأن الطاليب لرسم الربامج واخلطط املرتبطة ب -4

 .االبتكار وتنميته

 المطلب الثالث: أهداف البحث 

 يهدف البحث احلايل اىل:

 استنباط االبتكار يف اإلسالم. 

 المطلب الرابع: حدود البحث

 .االبتكار يف اإلسالم من منظور استنباطياحلد املوضوعي: وذلك من خالل تناول ودراسة 
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 المطلب الخامس: منهجية البحث 

 إعتمد البحث احلايل على املنهجية اآلتية:

دراسة  عند ونفسي، عقلي جهد أقصى ببذل الباحث هبا يقوم اليت الطريقة املنهج اإلستنباطي هو" املنهج اإلستنباطي:

 .((1))" باألدلة مدعمة تربوية مبادئ استخراج هبدف النصوص

 المطلب السادس: مصطلحات البحث 

متكاملة من السياسات  منظومة ويقصد به الباحث يف أغراض هذه الدراسة بأنه: :االبتكار وتنميتهإدارة 

ن اليت تساهم يف توجيه القدرات العقلّية وتسخريها يف إجياد فكرة جديدة، ميك واالسرتاتيجيات والعمليات واألدوات

 .تطبيقها

فعرف  (Lueck Katy)، أما «التوصل إىل ما هو جديد»واالبتكار  حسب املفهوم الشائع واألكثر تداواًل إىل أنه 

» ، أو هو«يفهم عموماً كمقدمة شيء جديد أو طريقة جديدة، أو تأليف املعرفة يف املنتجات اجلديدة» االبتكار  بأنه 

فأشار إىل أن  ( T.Peters)، أما توم بيز«فكرة جديدة أو ممارسة جديدة أو تعبري جديد بالنسبة للفرد الذي يتبناها

» االبتكار  بأنه  (Jared Lipworth)شيئ مل يسبق اختياره، وعرف االبتكار  هو التعامل مع شيء جديد، أي 

 . (2)«العملية اليت حتول املعرفة إىل القيمة» وأشار إىل مفهوم االبتكار  بأنه  i،«تقدمي شيء جديد

 -رونةامل -بينما تناول جروان التفكري االبتكار ي بأهنا "عملية عقلية تعتمد على جمموعة من القدرات مثل: )الطالقة

ومسات الشخصية املبتكرة(، وتعتمد على بيئة مسرية هلذا النوع من التفكري؛ لتعطي يف النهاية احملصلة االبتكارية، وهي 

                                                           
 .52، 43 ص ،بتصرف جدة، ،الشروق دار ه(.1408)فودة.  حممد حلمي صاحل ، عبد اهلل نعبد الرمح ،الرتبوية البحوث كتابة يف املرشد (1)
(: األردن، ديبونو 2010،آالء حممد) والعبيدي ، حممد جاسم ويل والعبيدي ، باسم حممد والتعليمالرتبية  االبتكاري وتنميته يف والتفكري اإلبداع   (2)

   . 1، ط والنشرللطباعة 
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اإلنتاج االبتكار ي، واحللول االبتكارية للمشكلة، والذي يتميز باألصالة والفائدة والقبول االجتماعي، ويف نفس الوقت 

 .(3)يثري الدهشة لدى اآلخرين

نشاط عقلي خيرج عن نطاق التفكري املعتاد يف وضع حلول ملشكلة ما، ويعتمد على  االبتكار:ويرى الباحث بأن إدارة 

 .الطالقة(-ساسيةاحل-املرونة-بيئة مسرية لتعطي يف النهاية احملصلة، املعاجلة االبتكارية والذي تتميز)باألصالة

رونة على اإلنتاج إنتاجًا يتميز بأكرب قدر من الطالقة الفكرية وامل عرف الكناين التفكري االبتكاري أنه " قدرة الفرد

  )4(.التلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة كاستجابة ملشكلة أو موقف

 اإلسالم  االبتكار فيالمطلب السابع: 

اف كل ما يفيده تششرع اهلل اإلسالم كمنهج حياة للبشر وأعطى لإلنسان احلرية يف البحث والتدقيق والسعي وراء إك

وينفع الناس عموما ومن هنا فإن االبتكار  مبفهومه العلمي إمنا هو جزء أصيل من منهج اإلسالم وتعليماته كما يف قوله 

( وقوله: }يَا َمْعَشَر 20وت:بتعاىل  : }ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اخْلَْلَق مُثَّ اللَُّه يُ ْنِشُئ النَّْشأََة اآْلِخرََة{)العنك

ُفُذوَن  َماَواِت َواأْلَْرِض فَانْ ُفُذوا اَل تَ ن ْ ُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السَّ ْنِس ِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن تَ ن ْ {)الرمحن:إِ اجلِْنِّ َواإْلِ  .(33الَّ ِبُسْلطَان{

سبحانه }َأمَلْ تَ َر َأنَّ   فقال  واالكتشافواالبتكار وقد ذكر اهلل تعاىل   من علماء اخلشية أولئك الذين يهتمون بالعلم 

َماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه ََثَرَات{ ُُمَْتِلًفا أَْلَوانُ َها َوِمَن اجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض وَ  ُسوٌد{ مُحٌْر ُُمَْتِلٌف أَْلَوانُ َها َوَغرَابِيُب اللََّه أَنْ َزَل ِمَن السَّ

 (.48)الفرقان:

                                                           
 .1دار الفكر، ط عمان،(: 2002جروان ) فتحي عبد الرمحان وتدريبه،االبداع مفهومه  (3) 
 مرجع سابق(4).
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لإلسالم ظهر يف األمة علماء مبتكرون سبقوا إىل اكتشافات نافعة للبشر، يف الطب والفلك  وملا تأصل الفهم الصحيح

والبصريات والكيمياء والطريان والفيزياء والرياضيات واجلغرافيا، وغري ذلك كثري مما ال خيفى، حىت عدوا للعلماء املسلمني 

 األمة.عت املختلفة واألدب والسلوك والتاريخ اليت نفألف اخرتاع واخرتاع، فضالً عن إبداعهم العظيم يف علوم الشرع 

 صفات المبتكرين في اإلسالم  الثامن:المطلب 

ومن خالل الربط بني ما توصل اليه العلماء املعاصرون إىل صفات املبتكرين وبني ما ورد يف القرآن الكرمي جند أن مجيع 

 ذلك:الصفات احلسنة اليت أشاد اهلل هبا إمنا هي صفات املبتكرين ومن 

طيع املبتكر ني. ال يستإن الصرب هو خصلة املبتكرين ورواد األعمال الناجحنيشم يقول جون  املشقة:الصرب وحتمل 

والريادي النجاح بدون الصرب على البحث والتجربة وانتظار النتائج وحتمل معوقات تقدمي شيء جديد للمجتمع الصرب 

 الرسُسِل َوال فَاْصربْ َكَما َصبَ َر أُوُلوا اْلَعْزِم ِمنَ » تعاىل:صفة مهمة يف حياة املؤمن وهو خلق إسالمي عظيم، يقول اهلل 

 (.115)هود:« َوأْصربْ فَِإنَّ اللََّه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ » تعاىل:(، وقال 35)األحقاف: ال آية« ْعِجْل هَلُمْ َتْست َ 

نَ ُهَما ِإالَّ بِ  والتدقيق:{ أَوملَْ دقة املالحظة  َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ُروا يف أَنُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه السَّ ى يَ تَ َفكَّ َسمى احلَْقِّ َوَأَجل{ مس

ْم َلَكاِفُرونَ  َن النَّاِس بِِلَقاء َرهبِِّ   (8)الروم: « َوِإنَّ َكِثريًا مِّ

 (114)طه: « رَّبِّ زِْدين ِعْلماً  التعلم:{ َوُقل

َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل  لَّهُ )َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُجالً َجاَء إىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى ال الناس:السعي الدائم لتحسني حياة 

َأَحبس » َوَسلََّم:لَّى اللَُّه َعَلْيِه اللَِّه، َأيس النَّاِس َأَحبس إىل اللَِّه؟ َوَأيس اأَلْعَماِل َأَحبس إىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ؟ فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه صَ 
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، أَْو َتْكِشُف َعْنهُ النَّاِس إىل اللَِّه أَنْ َفُعُهْم لِلنَّا  ُكْربًَة، أَْو َتْطُرُد َعْنُه ِس، َوَأَحبس اأَلْعَماِل إىل اللَِّه ُسُروٌر تُْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلم{

 .5َمْسِجِد(ا الْ ُجوًعا، َأْو تَ ْقِضي َعْنُه َديْ ًنا، َوأَلْن أَْمِشَي َمَع َأخ{ يل يف َحاَجة{، َأَحبس ِإيَلَّ ِمْن َأْن أَْعَتِكَف يف َهذَ 

 أسس االبتكار في اإلسالمالمطلب التاسع: 

تقوم الرتبية االبتكارية يف اإلسالم على أسس وأصول حيرص اهلدي النبوي على تأصيلها لدى الناشئة، وتعمل هذه 

 لالبتكار:األصول على بعث االبتكار وتنميته وتوجيهه. ومن األسس 

 واأللوهية واألسماء والصفاتاإليمان باهلل وتوحيده في الربوبية  -

اإلميان أعظم باعث من بواعث االبتكار ، وأكرب حمّفز من حمّفزات التفكري االبتكاري؛ حني يقّر اإلنسان بتوحيد اهلل 

تعاىل يف ربوبيته للكون، وأنه رّب كل شيء وخالقه ورازقه ومليكه، وأنه يسرّي الكون كله وفق سنن وحوادث ثابتة، من 

أكرب جمرّة، فنرى املوّحد حُيسن التعامل مع السنن الكونية، ويَ ْنظر إىل الكون نظرًة صحيحة منضبطة  أصغر ذرة إىل

نَ ُهَما اَلِعِبنَي ، َلْو أََردْ  َماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ نَا َأْن نَ تَِّخَذ هَلًْوا باملنهج السليم يف النظر والتفكري قال تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقَنا السَّ

 (.17:16ْذنَاُه ِمْن َلُدنَّا ِإْن ُكنَّا فَاِعِلنَي﴾.)األنبياء اَلّتََّ 

 اإليمان وتوحيد األلوهية -

ات متتالية من القوة بُشحن االبتكار،تُعّلمنا العباداُت الوعَي الفكري الدائم، وتُزود اإلنساَن املؤمَن، الذي ترّّب فيه 

 ونْصره ة باهلل، واألمل باملستقبل املستمد من األمل بتأييد اهللاملستمدة من قوة اهلل، والثقة بالنفس املستمدة من الثق

وثواب اجلنة، وبالوعي والنور املستمد من نور اهلل، هي شحنات للمسلم تدفعه إىل األمام حنو املعايل، وجتعله مبدعاً 

 الوسع.وهَتُِبه القدرة املستمرة على الدأب واجلهد وبذل كل الطاقة واستفراغ 

                                                           
  .[36](الحوائج( ))قضاءأخرجه ابن أبي الدنيا في 5 
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 هلل تعالىُحسن الظن با -

قال:  حسن الظن باهلل تعاىل، أخرج البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه املعوقات،إن مما يعزز الثقة ببلوغ اهلدف رغم 

لقول اهلل: " أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري{ منهم،  اهلل،قال رسول 

رواية:  إليه ذراعاً، وإن تقرب إيّل ذراعًا تقربت إليه باعاً، وإن أتاين ميشى أتيته هرولة "ويفوإن تقّرب إيّل شربًا تقربت 

 .6يظن يب إال خرياً" "فال

 التوبة،)سورة  ِه﴾إِلَيْ والظن يف هذا احلديث هو العلم واالعتقاد، كقوله تعاىل: ﴿َوظَنسوا َأْن اَل َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإالَّ 

النتيجة  أن جيتهد بالقيام مبا عليه، موقنًا بتحقيق االبتكار،ا فإن على العبد الذي ينشد الوصول إىل (. لذ118اآلية:

 وبلوغ اهلدف.

 اإلخالص هلل والصدق مع اهلل -

إن من يقيم عبادته وأقواله وأفعاله على أساس من "اإلخالص "جدير أن يبتكر فيما يقيمه اهلل فيه، وتأمل ما بّلغه النفر 

أووا إىل غار فدخلوه، فاحندرت صخرة من اجلبل، فسّدت عليهم الغار،  اهلل قصتهم" حنيالثالث الذين حكى رسول 

 الصدق، فلَيْدُع كّل رجل منكم مبا يعلم أنه قد صدق فيه. فتوسل كل ال يُنجيكم إال -واهلل يا هؤالء -فقالوا: إنه 

 منهم بأصدق عمله.

 المسارعة والمسابقة -

 وهي صفات يرتّب عليها املبتكر يف ضوء اهلدي النبوي.  االبتكار،هاتان الصفتان أصٌل يف تنمية ملكة 

 .كان فيهم، املبادُر والسابُق واملسارعُ ُغرِست فيه هذه األصول، ف –وهو اجليل املبتكر  –إن جيل الصحابة 

                                                           
 .6970للتراث،  ندار الريافتح الباري شرح صحيح البخاري،  (،1986) أحمد بن علي بن حجر العسقالني،6 
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رَاِت َوُهْم هَلَا سَ  ﴿أُولَِئكَ وكان ذلك استجابة خلطاب اهلل تعاىل يف وصف املؤمنني:  )سورة  ابُِقوَن﴾ُيَسارُِعوَن يف اخْلَي ْ

َمَواُت ُكْم َوَجنَّة{ َعرْ ِإىَل َمْغِفرَة{ ِمْن َربِّ  ﴿َوَسارُِعوا: واملسابقة فقال(، وحث على املسارعة 61اآلية: املؤمنون، ُضَها السَّ

ْت  رَاِت﴾ )البقرة :133اآلية: عمران،)سورة آل  لِْلُمتَِّقنَي﴾َواأْلَْرُض أُِعدَّ (، 148(. وأمر بالسبق فقال: ﴿فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ

: ما استبقنا -نهع رضي اهلل –وأكثُر الصحابة التزاماً هبذه األوصاف هو "أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه"، يقول عمر 

 خرياً قط إال سبقنا إليه أبو بكر.   

 الرغبة في التفوق  -

م الرغبة يف التفوق تُعَترب حافزاً ومنمياً لإلبداع، فقد حرص رسول اهلل أن يغرس هذا احلافز يف قلوب صحابته، فأيقظ فيه

روى أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، قال رسول اهلل، ذلك إلنه يعلم أن التمّيز باالبتكار،  لإلبداع،احلّس املتوثب 

 .االبتكاريةوالتقدم واالنفراد جرّاء املنافسة يف العمل البديع، هو هدف من أهداف الرتبية 

 المطلب العاشر: مقّومات االبتكار

 ما هي قيم االبتكار؟مبا يقوم االبتكار؟ وما هي أجواءه اليت يرتعرع فيها؟ و 

 المثابـرة على العمـل -

وبلغ من تقدير اإلسالم للعمل واملثابرة عليه، أن َجَعل العمل داخال يف مفهوم اإلميان، وقرن بينهما يف آيات الكتاب، 

 ورتب على صالح العمل املؤسس على اإلميان، جنات جتري حتتها األهنار. 

 يف شعبة واحدة فحسب، وإمنا جعله شامالً لشعب كثرية فقال )اإلميان بضع وستون شعبة(، اهلل اإلميانومل حيصر رسول 

 أعمااًل يلزم املثابرة عليها. –يف الغالب  –وإذا ما تأملنا هذه الشعب ألفيناها 
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 احترام قيمة الوقـت -

استثمارها يف َخْلق حفظها و  هلل إىلاإن من أهم قيم التفكري االبتكاري اليت أوالها اإلسالم عنايته ورعايته وهدى رسول 

 "قيمة الوقت". –االبتكار 

 وبلغ من أمهية الوقت، أن أَْقَسم به اهلل تعاىل يف مطالع سور عديدة. 

وأبرزت لنا السنة يف أحاديث عديدة قيمة الوقت، واحلرص عليه، وعدم إضاعته، واملؤمن املكلف حُيِْسن إدارة الوقت 

 جعله اإلطار الذي يُ َنّمى فيه االبتكار.واستغالل كل دقيقة منه، و 

يسأل عن أربع  ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىتاهلل :)ويف بيان أمهية هذه القيمة الثمينة من قيم االبتكار يقول رسول 

خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل 

 .7(به

ويقول الرسول )اغتنم مخساً قبل مخس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وقوتك قبل ضعفك، وصحتك قبل 

 .(8)سقمك، وغناك قبل فقرك( 

اريخ البشرية وكانوا هم املبتكرون يف ت االبتكار،فكان منهم  اهلل،إن الصحابة والتابعني الذين تربوا على هدي رسول 

ة فحرصوا على عمارة أوقاهتم، بالعمل الدائب، وما كان مير اليوم أو بعضه أو الربهة من الزمان، أدركوا أمهية هذه القيم

 دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صاحل. 

                                                           
  (1 / 15)تخريج اقتضاء العلم العمل (،648الروض النضير ) (،76/  1التعليق الرغيب ) (،946[: صحيح، الصحيحة )األلباني]حكم 7 
 405احلاكم النيسابوري  306 :4 7931املستدرك على الصحيحني  (8)
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لقد وجهت تعاليم اإلسالم من خالل اهلدي النبوي إىل التزام اإلطار الزمين لكل أعمال اإلسالم، ويف مقدمتها الصالة، 

(. وعلى هذا 103آلية:ا سورة النساء،عزة واجلالل: ﴿ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا﴾ )حىت قال رب ال

 النحو يريب اإلسالم الفرَد على التوقيت الدقيق وأداء كل عمل يف وقته.

 اإلتقـان  -

أركان االبتكار ومقوماته، أن يُطاِلب املرء ببلوغ الغاية يف إحسان العمل وإتقانه وفق أحسن  اهلل يفإن من هدي رسول 

بس  (. إن اهلل تعاىل قد أحسن 195اآلية: البقرة،)سورة  اْلُمْحِسِننَي﴾املواصفات، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه حيُِ

(، لذا فقد طلب من عباده أن حُيسنوا 7اآلية: سورة السجدة،ء{ َخَلَقُه﴾ )يف خلقه الكون ﴿الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ 

 ويبلغوا هذا املقام فيما أقامهم فيه، وفيما كّلفهم به.

  االبتكاريةتبني األفكار  -

كان من هدي رسول اهلل   تشجيع األفكار االبتكارية وتبنيها، وحني نتأمل بنظرة فاحصة األحاديث واألحداث يف 

اجِلّدة والتمّيز والتطوير،  وتفكرياً علمياً َمرِناً، فيه واالبتكار،جند قدراً كبرياً من األفكار املوصوفة باالبتكار  اهلل،ل عهد رسو 

 اإلجيايب.له القيمة العالية واملردود 

هلل تعاىل عنهما ي ارواه جابر رض اهلل ماواحللول االبتكارية من رسول  االبتكاريةإن خري ما يستدل به على تبين األفكار 

فجاء قوم عراة جمتايب النمار، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل   قال:صدر النهار  اهلل يفكنا عند رسول   قال:

رأى هبم من الفاقة، فدخل مث خرج، فأمر بالال فأّذن وأقام، فصلى مث قال:  اهلل ِلماكلهم من مضر، فتمّعر وجه رسول 

ه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع رمره حىت قال: ولو بشق رمرة." قال: فجاء رجل " تصدق رجل من ديناره، من درمه

ىت مث تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب ح قال:من األنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت 

جر من عمل فله أجرها وأكأنه مذهبه، فقال رسول اهلل: "من سن يف اإلسالم سنة حسنة   اهلل يتهللرأيت وجه رسول 
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هبا بعد من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من 

  (.9)بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء"

 مراعاة الفروق الفردية -

 دٌع فيما يقيمه اهلل فيه.بني الناس، فكٌل مبيف سبيل صناعة جيل مبتكر توجهت العناية النبوية إىل مراعاة الفروق الفردية 

خياطب كّل واحد بقدر فهمه، ومبا يالئم منزلته، وكان حيافظ على قلوب املبتدئني، فال  اهلل أن"وكان من هدى رسول 

 يعلمهم ما يعلم املنتبهني، وكان جييب كل سائل عن سؤاله مبا يهمه ويناسب حاله".

" قال: يف اجلهاد فقال: "أحيٌّ والداك؟ النيب يستأذنهن عمرو قال: جاء رجل إىل روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل ب

 (.10)فجاهد" قال: ففيهمانعم. 

 النفوس المبتكرة -

عندما نتأمل هدى رسول اهلل عليه وسلم يف رعاية االبتكار   وصناعة املبتكرين، نقف من هدية على قاعدة نفيسة 

 املبتكرة ".وهامه: إهنا " قاعدة يف النفوس 

، واملعادن (11): "جتدون الناس معادن، فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا"الرسول قالروى أبو هريرة أن 

هي األصول، فإن كانت األصول شريفة، كانت الفروع شريفة كذلك غالباً، والفضيلة يف اإلسالم بالتقوى، لكْن إذا 

 لك من صفات ومسات، ازدادت فضاًل إىل فضل.انضم إليها شرف النسب وما سوى ذ

                                                           
، املسند الصحيح بنقل العدل عن العدل اىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، يالنيسابور مسلم بن احلجاج أبو احلسن (9)

 (.704ص  2، )ج5 األجزاءبريوت، عدد  –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

 .2549، برقم 1975/ 4كتاب الرب والصلة واآلداب، باب بر الوالدين وأهنما أحق به، مسلم،  (10)
  (2638)أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب األرواح جنود جمندة، رقم (11)
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إن اإلنسان املبتكر القوي املنتج وهو خارج دائرة اإلسالم، هو نفسه داخل دائرة اإلسالم، إذا َفِقه الدين، وَفِقه حقيقة 

 االعتقاد اجلديد الذي آمن به.

 التحفيـز  -

البعيدة واالقتناع  فيز، والذي يقوم على توضيح الرؤيةومن وسائل تنمية االبتكار مما له تعلق هبذه العوامل ما يعرف بالتح

هبا، وتوضح اهلدف واملساعدة يف فهمه وتشكيله. ومعلوم أن طبيعة األفراد تتفاوت من حيث استجابتهم إىل العوامل 

املؤثرة على حافزيتهم، أو دافعيتهم للعمل من فرد آلخر. وتتنوع استعدادات األشخاص، فثمة مفتاح لكل شخص به 

 حُيَّفز كل إنسان إىل ما يناسبه من مهارات وقدرات.

فالرمحة، والشدة، واحلياء، والقضاء، والعلم، والفرائض، والقرآن، واألمانة حمفزات جلوانب إبداعية امتاز هبا أكابر 

 الصحابة، فهم اجليل املبتكر املؤثر الفاعل، جوانب فيها التنوع والتكامل واالنسجام.

 التوصيات:

باستقراء وحتليل ما تناوله الباحث يوصي الباحث القائمني على القطاع التعليمي بأمهية التأصيل اإلسالمي لالبتكار 

 وكيفية االستفادة من جتارب وخربات املسلمني السابقني يف تناوهلم لالبتكار كإدارة وتنمية. 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

 
 60 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي.*

 عمان. دار الفكر،، 1(: ط2002فتحي عبد الرمحان جروان ) يبه،وتدر االبداع مفهومه  .1

حممد  والعبيدي، آالءباسم حممد  والعبيدي،الرتبية والتعليم، حممد جاسم ويل  يفوتنميته  والتفكري االبتكارياإلبداع  .2

 .ديبونو للطباعة والنشر، األردن ،1(: ط 2010)

 القاهرة. -دار النهضة العربية  ،1977السالم عبد الغفار:  واالبتكار، عبدالتفوق العقلي  .3

  .دار الفكر العريب. القاهرة5ط  ،(1994السيد، فؤاد ) البهي الذكاء، .4

والعلوم (: جملة املربز، املدرسة العليا لآلداب 1997)القادر العمليات االبتكارية لدى الطفل، خياطي عبد  .5

 .اإلنسانية، اجلزائر

وي، حييي بن شرف أبو زكريا النو ، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب األرواح جنود جمندة  مسلم،شرح النووي على  .6

 .توزيع دار اإلسراء، القاهرة، مصر، 1996

 ،األردن والتوزيع،دون طبعة، دار الثقافة للنشر  ،2006السعيد، عبد العزيز   اإلبداع،املدخل إىل  .7

ةالشروق،  ر، دا2ه(. ط1411)صاحل. املرشد يف كتابة األحباث، حلمي حممد فودة وعبد الرمحن  .8 ، اململكة ُجدَّ

 العربية السعودية.

دار الشروق  ،الطبعة الرابعة، 1983فودة، وعبد الرمحن صاحل عبد اهلل،  حلمي حممد ،املرشد يف كتابة األحباث .9

ة للنشر والتوزيع والطباعة،  كة العربية السعودية.، اململُجدَّ

املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري أبو عبد اهلل، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا،  .10

  بريوت، لبنان. ، دار الكتب العلمية،2، ط2002

 . عمان، األردنجمدالوي،  ر، دا. البحث العلمي(1982)وآخرون. ذوقان عبيدات  وأساليبه،البحث مفهومه وأدواته  .11

 
                                                           


