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 اهلل الرحمف الرحيـ بسـ
 المقدمة

رحمة مف أرسمو ربي، والصبلة والسبلـ عمى الحمد هلل رب العالميف
إلى يـو ىداى ومف تبع وعمى آلو وصحبولمعالميف، نبينا محمد بف عبد اهلل، 

 .الديف
 أما بعد

وال والتطور في كؿ مجاالت الحياة، عوامؿ النجاح أبرز مف التميَُّز فإف 
يخفى أنو قد زاد االىتماـ في اآلونة األخيرة بالتطوير والجودة عمى مستوى 
األفراد والمؤسسات والييئات؛ رغبًة في التقدـ وتحقيؽ السبؽ، كؿّّ في مجالو، 

مما وال تتسـ بالثبات، متميز يعترييا القصور البشري، البشريةل معاييرالإال أف 
، وتكوف النتيجة دوف والمحاوالت يترتب عميو مزيد مف الوقت والجيد

 المستوى المنشود.  
، وفي ظؿ التسابؽ العالمي وأماـ احتداـ الصراع بيف اإلسبلـ وأعدائو

أصبح مف الضروري أف  نحو الييمنة التي ترفع شعار ) البقاء لؤلقوى (،
تنصبغ حياة المسمميف بالتميز في كافة مجاالتيا، وأف يحرص المسمموف 

براِز آثارىا، وحثّْ  عمى تحقيؽ تمؾ القيمة التي ُعِنَي اإلسبلـ بإبرازىا، وا 
 المسمميف عمى تحقيقيا بالضوابط الشرعية. 

ومف ىنا تنبع أىمية ىذا البحث الذي يتناوؿ عامبل ميما مف عوامؿ 
الرقي والتقدـ، وينعكس أثره عمى الفرد والمجتمع، وىو عامؿ التميز بالصيغة 

عمى الفرد والمجتمع  وأثره واف ) التميز في اإلسبلـاإلسبلمية، وقد جعمتو بعن
 (، واهلل أسأؿ أف يجعمو صالحا، ولوجيو خالصا، وأف ينفع بو ...آميف.

 وىذا البحث يرمي إلى تحقيؽ عدة أىداؼ، منيا:
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تنبيو الغافميف مف المسمميف إلى أف اإلسبلـ ديف التميز، ويحث أتباعو  أوال:
فتميزوا يرحمكـ اهلل، وكونوا بواقعكـ دعوة عمى التميز في كؿ المجاالت، 

 . ىذا الديف العظيـعممية إلى اإلسبلـ، وال تفتحوا المجاؿ لمطعف في 
دعوة إلى تطوير الفرد والمجتمع في كافة المياديف، بما ال يخالؼ شرع  ثانيا:
واستثمار ما أودعو اهلل في كونو مف خيرات العمؿ عمى توظيؼ اهلل، و 

حسانو. وبركات؛ ليستشعر  الناس نعـ اهلل وفضمو وا 
الرد عمى المفتريف الذيف يتيموف اإلسبلـ بأنو ديف التخمؼ والرجعية،  ثالثا:

 بواقع المسمميف في عصور التخمؼ والتبعية.  مستشيديف عمى افتراءاتيـ
 .التحميميو  يف: الوصفيالمنيج البحث وقد استخدمت في ىذا

 :وخاتمة ومبحثيفلبحث مف مقدمة وتمييد ويتكوف ىذا ا
أىداؼ اختياره و  سبب: وتتضمف بياف أىمية الموضوع و المقدمة -
 .وخطتو ومنيجالبحث و 
 .في المغة واالصطبلح التميزمفيـو : التمييد -
 .التميز في اإلسبلـالمبحث األوؿ:  -

 :أربعة مطالبويشتمؿ عمى 
 .في اإلسبلـ منطمقات التميزالمطمب األوؿ:  -
 دوافع التميز في اإلسبلـ.المطمب الثاني:  -
 مجاالت التميز في اإلسبلـ.: لثالمطمب الثا -
 معايير التميز في اإلسبلـ وخصائصيا.: رابعالمطمب ال -
 سبؿ تحقيؽ التميز في اإلسبلـ.: خامسالمطمب ال -
 .أثر التميز عمى الفرد والمجتمع: ثانيالمبحث ال -

 :مطمبيفويشتمؿ عمى
 .التميز عمى الفردأثر المطمب األوؿ:  -
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 .أثر التميز عمى المجتمعالثاني:  طمبالم -
 .ائج والتوصيات: وتتضمف النتالخاتمة -
 .فيرس المراجع -
 .فيرس الموضوعات -
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ُّلتمهيدا
ُّيفُّاللغةُّواالصطالحتميزمفهىمُّال

  في المغة ( تميز) الأوال: مفيـو: 
التماـ والكماؿ، وتمازى لساف العرب: " المزيَّة في كؿ شيء: في جاء 

مُتو، والمزيَّة: الفضيمة، يقاؿ: لو عندي القوـُ  : تفاضموا، وأمزيتو عميو: فضَّ
 " :وفي القاموس المحيط .(ٔ)قفيَّة ومزيَّة: إذا كانت لو منزلة ليست لغيره " 

وورد في بعض المعاجـ المغوية .(ٕ)" بعضو عمى بعض ؿَ ضَّ فَ  :(الشيءَ  ماز)
امتاز وبدا فضمو عف غيره أو : ( تميََّز الشيُء يتميز تميزا) " الحديثة: 

 .(ٖ)"مثمو
مف ىذه المعاني المغوية يتضح أف التميز يعني التماـ والكماؿ 

 واألفضمية.
 :ثانيا: مفيـو ) التميز ( في االصطبلح 

ُعرّْؼ التميز في االصطبلح بعدة تعريفات، تتقارب في المعنى، وال 
 المغوي، ومف تمؾ التعريفات ما يمي:تبتعد عف المعنى 

التميز ىو " أداء العمؿ المألوؼ بطريقة عالية األداء، حتى يبدو فضمو  -ٔ
 .(ٗ)عمى مثمو " 

التميز ىو " أف ال نفعؿ مثؿ ما يفعؿ اآلخروف بؿ أف نفعؿ شيئًا مختمفاً  -ٕ
 .وأفضؿ، ال نكوف منافسيف بؿ رواًدا في مجالنا "

التميز ىو " أف يستنفر الفرد ذاتو ويتحدى نفسو ليقدـ أفضؿ مما قدمو  -ٖ
 .(ٔ)اآلخروف " 

                                                           

 .6/4115( ٌغبْ اٌؼشة، الثٓ ِٕظٛس، 1)

 .526اٌف١شٚصآثبدٞ، طـ ( اٌمبِٛط اٌّس١ظ، ِدذ اٌذ٠ٓ ِسّذ ثٓ ٠ؼمٛة 2)

 .1162( اٌّؼدُ اٌؼشثٟ األعبعٟ، أزّذ اٌؼب٠ذ ٚآخشْٚ، طـ 3)

( اٌز١ّض فٟ اإلعالَ ِطٍت ششػٟ ٚضشٚسح ٠مزض١ٙب رمذَ األِخ، د. أٔظ ِسّذ لظبس، 4)

 َ. 2111/ 22/2ِمبي ثٍّسك خش٠ذح االرسبد اإلِبسار١خ ) إٌغخخ اإلٌىزش١ٔٚخ ( ثزبس٠خ 
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قدرتو عمى إنجاز نتائج غير مسبوقة  "يشير مفيـو التميزلدى الفرد إلى -ٗ
وأف يتحاشى قدر اإلمكاف التعرض  ،يتفوؽ بيا عمى نفسو وعمى اآلخريف

 ،وتحديد األىداؼ ،مف خبلؿ االعتماد عمى وضوح الرؤية ،لمخطأ أو االنحراؼ
والتقويـ المستمر، وبالطبع فإف االلتزاـ  ،والتنفيذ السميـ ،والتخطيط السميـ

 ".بيذا المفيـو سوؼ يؤدي إلى نجاح الفرد سواء في عممو أو في حياتو
التميز ىو " مجموعة المعارؼ والميارات والقدرات التي يمتمكيا أصحاب  -٘

 األداء المتميز ".
التميز ىو " قدرة الفرد أو الجماعة أو المنظمة عمى أداء األعماؿ  -ٙ

 المطموبة منيـ بإتقاف وجودة ".
التميز ىو " قدرة الفرد أو الجماعة أو المنظمة عمى تحقيؽ األىداؼ  -ٚ

 .(ٕ)المطموبة منيـ بكفاءة وفعالية "
"  ف بأنيـاألفراد المتميزيـ  ٕٜٚٔريكي عاـ ؼ مكتب التربية األمعرَّ و 

، يتميزوف بدرجات عالية مف األداء ، والذيفاألفراد المؤىموف بدرجة عالية
وفي تعريؼ آخر عرؼ الفرد المتميز بأنو صاحب األداء العالي مقارنة مع 

 .(ٖ) " المجموعة العمرية التي ينتمي إلييا في قدرة أو أكثر
الثقافة التي تسير بأي فرد داخؿ تمؾ بأنيا "  ثقافة التميزوعرّْفت 

والبحث في داخمو عف األجمؿ  ،منظومتو في اتجاه استنفار الميارات الذاتية
 .(ٗ) " واألفضؿ واألكثر قيمة

                                                                                                                                        

ي ػٍٝ ِٛلغ خبئضح اٌغج١ؼٟ ٌٍز١ّض فٟ اٌؼًّ اٌخ١شٞ، ثزبس٠خ ( ِفَٙٛ اٌز١ّض، ِمب1)

22/1/2113 .َ 

 .66( األداء اإلداسٞ اٌّز١ّض، د. ِذزذ ِسّذ أثٛ إٌظش، طـ 2)

( اٌخظبئض اإلٔغب١ٔخ )اٌز١ّض ـ اٌؼجمش٠خ ـ اٌّٛ٘جخ ـ اٌزوبء ـ اٌزفٛق ـ اإلثذاع ـ اإلٌٙبَ ـ 3)

 اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍذوزٛس ص١٘ش شبوش. اٌثمخ ثبٌٕفظ(، ِمبي ػٍٝ ِٛلغ اٌّٛعٛػخ

( ِفَٙٛ اٌز١ّض، ِمبي ػٍٝ ِٛلغ خبئضح اٌغج١ؼٟ ٌٍز١ّض فٟ اٌؼًّ اٌخ١شٞ، ثزبس٠خ 4)

22/1/2113 .َ 
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مما سبؽ يتضح أف التميز يعني ) بذؿ الجيود واستنفار كافة القدرات 
 والميارات؛ لموصوؿ إلى األفضؿ واألرقى في مجاٍؿ ما (.
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ُّاملبحثُّاألول
ُّالتميزُّيفُّاإلصالم

أسمى، وال غنى لؤلفراد  ىدؼ ساـٍ ألىداؼٍ في اإلسبلـ التميز إف 
إلثبات وجودىا وقدرتيا  ؛تحقيؽ التميزالسعي إلى والمجتمعات واألمـ عف 

عمى التنافس والسبؽ في عالـ تتسارع فيو خطى األقوياء، وتتممكيـ رغبة 
 جامحة لمييمنة والسيطرة عمى مف دونيـ.

ولنا أف نتذكر ما كانت عميو األمة المسممة مف سؤدد وريادة عندما 
 سبيميا في كافة مياديف الحياة؛ لندرؾ الفرؽ بيف ما اإلسبلمي يزكاف التم

 كانت عميو وما صارت إليو عندما تخمت عف التميز وصارت في ظؿ التبعية
 . واليزيمة النفسية

التميز في  ر حقيقةيِ ظْ تُ وفي ىذا المبحث ألقي الضوء عمى عدة جوانب 
 المطالب التالية: اإلسبلـ مف خبلؿ

ُّاملطلبُّاألول
ُّمنطلقاتُّالتميزُّيفُّاإلصالم
متينة ثابتة، ىذه األسس إف التميز في اإلسبلـ يرتكز عمى أسس 

بمثابة منطمقات تؤكد لكؿ ذي لبٍّ أف اإلسبلـ ديف التميز ويدفع أتباعو إلى 
 التميز في كؿ المجاالت، ومف تمؾ المنطمقات ما يمي:

 أوال: التميز سمة لديف اإلسبلـ:
 ويتجمى تميز اإلسبلـ مف خبلؿ ما يمي:

: ) اليـو -تعالى  –قاؿ  :الديف الخاتـ الذي ارتضاه اهلل لمعالميفأنو  -ٔ
 .(ٔ)أكممت لكـ دينكـ وأتممت عميكـ نعمتي ورضيت لكـ اإلسبلـ دينا (

                                                           

 .3( عٛسح اٌّبئذح، ِٓ ا٠٢خ سلُ 1)
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-سبحانو  –قاؿ مف أحٍد أدركو: ال يقبؿ دينا سواه -عز وجؿ  –أف اهلل  -ٕ
: ) ومف يبتغ غير اإلسبلـ دينا فمف يقبؿ منو وىو في اآلخرة مف الخاسريف 

)(ٔ). 
بمجموعة مف فقداتسـ اإلسبلـ عمى ما سواه:خصائصو التي يسمو بيا  -ٖ

السمات والخصائصالتي تميز بيا عما سواه، وما أكثر المؤلفات التي تناولت 
 اإلنسانية، الواقعية، الربانية، ) الفطرة،، مثؿ: الخصائص العامة لئلسبلـ

الثبات والمرونة الجمع بيف وسطية، الوضوح، اليسر والسيولة، الشموؿ، ال
كؿ جوانب اإلسبلـ : عقيدًة  تمؾ الخصائص التي تنسحب عمى ،(ٕ)(... إلخ 

 وشريعًة وأخبلقًا.
لنبي اإلسبلـ محمد بف عبد اهلل عميو أفضؿ الصبلة وأتـ  التميز سمةٌ ثانيا: 
 السبلـ:
–صمى اهلل عميو وسمـ -محمدا نبينا  -تبارؾ وتعالى  –قد خص اهلل ف

عمى غيره مف األنبياء بكثير مف الخصائص والمناقب التي فضمو بيا 
 والمرسميف، وميزه عف سائر العالميف، ومف ىذه الخصائص:

: -تعالى  –قاؿ لمثقميف:  -صمى اهلل عميو وسمـ  - عمـو رسالتو -ٔ
، وعف أبي (ٖ)تبارؾ الذي نزؿ الفرقاف عمى عبده ليكوف لمعالميف نذيرا ( )

قاؿ:  -وسمـ صمى اهلل عميو  –أف رسوؿ اهلل–رضي اهلل عنو  –ىريرة 
فضمت عمى األنبياء بست: أعطيت جوامع الكمـ، ونصرت بالرعب، وأحمت )

، وأرسمت إلى الخمؽ كافة، ومسجدا لي الغنائـ، وجعمت لي األرض طيورا
 .(ٗ)( وختـ بي النبيوف

                                                           

 .25( عٛسح آي ػّشاْ، ا٠٢خ سلُ 1)

 ( ساخغ: اٌخظبئض اٌؼبِخ ٌإلعالَ، د. ٠ٛعف اٌمشضبٚٞ.2)

 .1ْ، ا٠٢خ سلُ ( عٛسح اٌفشلب3)

 (. 523( أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌّغبخذ ِٚٛاضغ اٌظالح ( زذ٠ث سلُ ) 4)
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قاؿ ) رحمةً  لمعالميف (:و رب العالميفأرسم –صمى اهلل عميو وسمـ -أنو -ٕ
رحمو اهلل  –قاؿ ابف كثير  ،(ٔ)ال رحمة لمعالميف (: ) وما أرسمناؾ إ-تعالى  –
رحمة  -صمى اهلل عميو وسمـ  -أف الميجعؿ محمدًا  -تعالى –: " يخبر -

فمف قبؿ ىذه الرحمة وشكر ىذه النعمة  ،أي أرسمو رحمة ليـ كميـ ،لمعالميف
، وقاؿ (ٕ)سعد في الدنيا واآلخرة، ومف ردىا وجحدىا خسر في الدنيا واآلخرة "

: ) وما كاف اهلل ليعذبيـ وأنت فييـ وما كاف اهلل معذبيـ وىـ -جؿ وعبل  –
  .(ٖ) يستغفروف (

: -تعالى  –قاؿ  خاتـ النبييف والمرسميف:-صمى اهلل عميو وسمـ  -أنو  -ٖ
) ما كاف محمد أبا أحد مف رجالكـ ولكف رسوؿ اهلل وخاتـ النبييف وكاف اهلل 

 .(ٗ)بكؿ شيء عميما (
الميثاؽ عمى  -عز وجؿ  -وقد أخذ اهلل األنبياء والمرسميف:أنو أفضؿ  -ٗ

عميو  - إلى عيسى -عميو السبلـ  -جميع األنبياء والمرسميف مف آدـ 
في عيده  -صمى اهلل عميو وسمـ  -أنو إذا ظير النبي محمد  -السبلـ 

وال تمنعو نبوتو أف يتابع نبينا محمد صمى اهلل  ،وبعث أف يؤمف بو ويتبعو
ذ أخذ اهلل ميثاؽ النبييف لما ءاتيتكـ مف -تعالى –عميو وسمـ. قاؿ  : ) وا 

كتاب وحكمة ثـ جاءكـ رسوؿ مصدؽ لما معكـ لتؤمنف بو ولتنصرنو قاؿ 
ءأقررتـ وأخذتـ عمى ذلكـ إصري قالوا أقررنا قاؿ فاشيدوا وأنا معكـ مف 

 .(٘)( الشاىديف
 –فعف أبي ىريرة سيد ولد آدـ يـو القيامة:-صمى اهلل عميو وسمـ  -أنو  -٘

: ) أنا سيد -صمى اهلل عميو وسمـ  –قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  –رضي اهلل عنو 
                                                           

 .112( عٛسح األٔج١بء، ا٠٢خ سلُ 1)

 .5/325( رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ، الثٓ وث١ش، 2)

 .33( عٛسح األٔفبي، ا٠٢خ سلُ 3)

 .41( عٛسح األزضاة، ا٠٢خ سلُ 4)

 .21ا٠٢خ سلُ ( عٛسح اإلعشاء، ِٓ 5)
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ولد آدـ يـو القيامة، وأوؿ مف ينشؽ عنو القبر، وأوؿ شافع وأوؿ مشفع 
)(ٔ). 
وذلؾ عندما  العظمى:صاحب الشفاعة  -صمى اهلل عميو وسمـ  -أنو  -ٙ

يشفع ألىؿ الموقؼ في أف يقضي بينيـ ربيـ بعد أف يتدافعيا أفضؿ الرسؿ، 
: ) عسى أف يبعثؾ ربؾ -تعالى  –وىي المقاـ المحمود المذكور في قولو 

وقد فسر المقاـ المحمود بالشفاعة جمع مف الصحابة ، (ٕ)مقاما محمودا (
صمى اهلل عميو  –أف نبي اهلل  –رضي اهلل عنو  –وعف أنس بف مالؾ ، (ٖ)

ني اختبأت دعوتي شفاعة  –وسمـ  قاؿ: ) لكؿ نبي دعوة دعاىا ألمتو، وا 
قاؿ: قاؿ –رضي اهلل عنو  –وعف جابر بف عبد اهلل ، (ٗ)ألمتي يـو القيامة ( 

قبمي: : ) أعطيت خمسا لـ يعطيف أحد -صمى اهلل عميو وسمـ  –رسوؿ اهلل 
كاف كؿ نبي يبعث إلى قومو خاصة، وبعثت إلى كؿ أحمر وأسود. وأحمت لي 
الغنائـ، ولـ تحؿ ألحد قبمي. وجعمت لي األرض طيبة طيورا ومسجدا، فأيما 
رجؿ أدركتو الصبلة صمى حيث كاف. ونصرت بالرعب بيف يدي مسيرة شير. 

 .(٘)وأعطيت الشفاعة (
: وىو لواء حقيقي لواء الحمد صاحب –صمى اهلل عميو وسمـ -أنو  -ٚ

يختص بحممو يـو القيامة، ويكوف الناس تبعا لو وتحت رايتو، واختص بو 
رضي اهلل  –ألنو حمد اهلل بمحامد لـ يحمده بيا غيره، عف أبي سعيد الخدري 

أنا سيد ولد آدـ : ) -صمى اهلل عميو وسمـ  –قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  –عنو 

                                                           

( أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌفضبئً ( ثبة ) رفض١ً ٔج١ٕب طٍٝ هللا ػ١ٍٗ 1)

 (. 2222ٚعٍُ ػٍٝ خ١ّغ اٌخالئك ( زذ٠ث سلُ ) 

 .21( عٛسح اإلعشاء، ِٓ ا٠٢خ سلُ 2)

 .114،  5/113( ساخغ: رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ، الثٓ وث١ش، 3)

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  –اإل٠ّبْ ( ثبة ) اخزجبء إٌجٟ أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) (4)

 (. 211دػٛح اٌشفبػخ ألِزٗ ( زذ٠ث سلُ ) –ٚعٍُ 

 .21( عٛسح آي ػّشاْ، ا٠٢خ سلُ 5)
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حمد وال فخر، وما مف نبي يومئذ آدـ فمف سواه يـو القيامة، وبيدي لواء ال
 .(ٔ)إال تحت لوائي، وأنا أوؿ مف تنشؽ عنو األرض وال فخر (

عبد اهلل بف عمرو عف صاحب الوسيمة:  –صمى اهلل عميو وسمـ -أنو  -ٛ
 -صمى اهلل عميو وسمـ  -أنو سمع النبي  -رضي اهلل عنيما  –بف العاص 

، فإنو مف سمعتـ المؤذف فقولوا مثؿ ما يقوؿ، ثـ صموا عميَّ ) إذا  : يقوؿ
، فإنيا منزلة ا، ثـ سموا لي الوسيمةصمى عمي صبلة صمى اهلل عميو بيا عشر 

، فمف سأؿ هلل، وأرجو أف أكوف أنا ىوال تنبغي إال لعبد مف عباد ا في الجنة
قاؿ:  –رضي اهلل عنو  –، وعف أبي ىريرة (ٕ)لي الوسيمة حمت لو الشفاعة ( 

: ) سموا اهلل لي الوسيمة (، قالوا: يا -صمى اهلل عميو وسمـ  –قاؿ رسوؿ اهلل 
رسوؿ اهلل، وما الوسيمة؟ قاؿ: ) أعمى درجة في الجنة، ال يناليا إال رجؿ 

 .(ٖ)و أف أكوف أنا ىو (واحد، أرج
وىو النير العظيـ الذي صاحب الكوثر: –صمى اهلل عميو وسمـ -أنو  -ٜ

 .(ٗ): ) إنا أعطيناؾ الكوثر (-تعالى  –وعده اهلل بو في الجنة، قاؿ 
أكثر الناس تبعا يـو القيامة، وأوؿ مف  –صمى اهلل عميو وسمـ  –أنو  -ٓٔ

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  –رضي اهلل عنو  –عف أنس بف مالؾ  يقرع باب الجنة:
: ) أنا أكثر الناس تبعا يـو القيامة، وأنا أوؿ مف -صمى اهلل عميو وسمـ  –

                                                           

أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ فٟ وزبة ) إٌّبلت ػٓ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( (1) 

( ٚلبي: زذ٠ث زغٓ  3615ثبة ) فٟ فضً إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( زذ٠ث سلُ ) 

 طس١ر، ٚطسسٗ األٌجبٟٔ فٟ طس١ر عٕٓ اٌزشِزٞ. 

أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌظالح ( ثبة ) اعزسجبة اٌمٛي ِثً لٛي اٌّؤرْ (2) 

ثُ ٠غأي ٌٗ اٌٛع١ٍخ ( زذ٠ث  –طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  –ٌّٓ عّؼٗ ثُ ٠ظٍٟ ػٍٝ إٌجٟ 

 (.  324سلُ ) 

أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ فٟ وزبة ) إٌّبلت ػٓ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( (3) 

( ، ٚطسسٗ األٌجبٟٔ  3612ثبة ) فٟ فضً إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( زذ٠ث سلُ ) 

 فٟ طس١ر عٕٓ اٌزشِزٞ. 

 .1( عٛسح اٌىٛثش، ا٠٢خ سلُ 4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
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قاؿ: قاؿ  –رضي اهلل عنو  –وعف أنس بف مالؾ  ،(ٔ)يقرع باب الجنة ( 
: ) آتي باب الجنة يـو القيامة، -صمى اهلل عميو وسمـ  –رسوؿ اهلل 

ال أفتح  تُ ح، فيقوؿ الخازف: مف أنت؟ فأقوؿ: محمد، فيقوؿ: بؾ ُأِمرْ فأستفت
 .(ٕ)ألحد قبمؾ (

التي اختصو اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ  -تمؾ ىي بعض خصائصو 
 -، وىي تبيف مكانة نبينا (ٖ)بيا دوف غيره مف األنبياء، وىناؾ كثير غيرىا

عمى عظيـ مكانتو  بيف الرسؿ، وتدؿ داللة واضحة -صمى اهلل عميو وسمـ 
 .عند ربو وكرامتو عميو، فصموات اهلل وسبلمو عميو
 ثالثا: التميز سمة لكتاب اإلسبلـ ) القرآف الكريـ (:

 فيو كتاب سماوي متميز، ويتجمى تميزه فيما يمي:
فقد ُخِتَمت سمسمة الرساالت السماوية ببعثة أنو خاتـ الكتب السماوية: -ٔ

اهلل عميو وسمـ، وانقطع وحي السماء، وكاف نبينا محمد بف عبد اهلل صمى 
، مصدقا لما بيف يديو مف الكتب ومييمنا القرآف مسؾ الختاـ لمكتب السماوية

 عمييا.
ألنو الكتاب الخاتـ الذي يحفظ  تكفؿ بحفظو: –عز وجؿ  –أف اهلل  -ٕ

نا لو -تعالى  –لمناس دينيـ إلى قياـ الساعة، قاؿ  : ) إنا نحف نزلنا الذكر وا 
 والزيادة والنقصاف. ، فيو مصوف مف التحريفوالتبديؿ(ٗ)افظوف (لح

                                                           

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  –إٌجٟ  أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اإل٠ّبْ ( ثبة ) فٟ لٛي(1)

: " أٔب أٚي إٌبط ٠شفغ فٟ اٌدٕخ، ٚأٔب أوثش األٔج١بء رجؼب " ( زذ٠ث سلُ ) -ٚعٍُ 

116  .) 

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  –أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اإل٠ّبْ ( ثبة ) فٟ لٛي إٌجٟ (2)

: " أٔب أٚي إٌبط ٠شفغ فٟ اٌدٕخ، ٚأٔب أوثش األٔج١بء رجؼب " ( زذ٠ث سلُ ) -ٚعٍُ 

112  .) 

ٌٍٛلٛف ػٍٝ اٌىث١ش ِٓ خظبئظٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ساخغ: ثذا٠خ اٌغٛي فٟ رفض١ً (3) 

١ٍٗ ٚعٍُ، اٌؼالِخ اٌؼض ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ اٌغالَ، رسم١ك ِسّذ اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ

 ٔبطش اٌذ٠ٓ األٌجبٟٔ؛ غب٠خ اٌغٛي فٟ خظبئض اٌشعٛي، ػّش ثٓ ػٍٟ األٔظبسٞ.

 .1عٛسح اٌسدش، ا٠٢خ سلُ  (4)
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فكؿ المعجزات مضت،  إلى قياـ الساعة:ى بيا الُمَتَحدَّ أنو المعجزة الباقية  -ٖ
صمى اهلل عميو وسمـ  –اهلل بيا نبينا محمدا  وتبقى معجزة القرآف التي خصَّ 

، ويبقى التحدي باقيًة، تقـو بيا الحجة عمى كؿ العقبلء إلى قياـ الساعة –
) قؿ لئف اجتمعت  ،في المبنى والمعنى والمضموف بيا قائما إلى قياـ الساعة

اإلنس والجف عمى أف يأتوا بمثؿ ىذا القرآف ال يأتوف بمثمو ولو كاف بعضيـ 
 .(ٔ)ض ظييرا (لبع
أي ُيَتَقرَّب بقراءتو إلى اهلل، مأمور بقراءتو في الصبلة  ٌد بتبلوتو:بَّ عَ تَ أنو مُ  -ٗ

َعْف َعْبِد المَِّو  وغيرىا عمى وجو العبادة، مرصود لقارئو عظيـ األجر والثواب.
َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  -َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  -َرِضَي اهلل َعْنُو  -ْبِف َمْسُعوٍد 

: ) َمْف َقرََأ َحْرًفا ِمْف ِكتَاِب المَِّو َفَمُو ِبِو َحَسَنٌة، َواْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَيا، -َوَسمَّـَ 
ِكْف َأِلٌؼ َحْرٌؼ َواَلـٌ َحْرٌؼ َوِميـٌ َحْرٌؼ (اَل َأُقوُؿ: الـ َحْرٌؼ َولَ 

، وعف عائشة (ٕ)
: ) الذي -صمى اهلل عميو وسمـ  –قالت: قاؿ رسوؿ اهلل  –رضي اهلل عنيا  –

قاؿ ىشاـ:  –يقرأ القرآف وىو ماىر بو مع السفرة الكراـ البررة، والذي يقرؤه 
 .(ٖ)(وىو عميو شاؽ فمو أجراف  –وىو شديد عميو، قاؿ شعبة 

وىا ىي مبلييف البشر مف العرب والعجـ، صغارا وكبارا،  أنو ميسٌَّر لمذكر: -٘
متعمميف وغير متعمميف، جيبل بعد جيؿ، يتموف كتاب اهلل ويحفظونو عف ظير 

 .(ٗ)قمب، وصدؽ اهلل ) ولقد يسرنا القرآف لمذكر فيؿ مف مدكر (

                                                           

 .22عٛسح اإلعشاء، ا٠٢خ سلُ (1)

لشأ زشفب ِٓ  أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ فٟ وزبة ) ثٛاة اٌمشآْ ( ثبة ) ِب خبء ف١ّٓ(2)

(، ٚلبي: زذ٠ث زغٓ طس١ر غش٠ت ِٓ  2111اٌمشآْ ِبٌٗ ِٓ األخش ( زذ٠ث سلُ ) 

 ٘زا اٌٛخٗ، ٚطسسٗ األٌجبٟٔ فٟ طس١ر عٕٓ اٌزشِزٞ. 

أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ فٟ وزبة ) ثٛاة اٌمشآْ ( ثبة ) ِب خبء فٟ فضً لبسٞء (3)

طسسٗ األٌجبٟٔ فٟ (، ٚلبي: زذ٠ث زغٓ طس١ر، ٚ 2114اٌمشآْ ( زذ٠ث سلُ ) 

 طس١ر عٕٓ اٌزشِزٞ. 

 .41، 32، 22، 12عٛسح اٌمّش، ا٠٢خ سلُ (4)
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) ذلؾ الكتاب ال ريب فيو ىدى لممتقيف ( أنو موسـو بكؿ سمات الكماؿ: -ٙ
ونزلنا عميؾ ، ) (ٕ)، ) كتاب أحكمت آياتو ثـ فصمت مف لدف حكيـ خبير ( (ٔ)

، ) إف ىذا (ٖ)تبيانا لكؿ شيء وىدى ورحمة وبشرى لممسمميف ( الكتاب 
 ، وغير ىذا كثير.(ٗ)القرآف ييدي لمتي ىي أقـو (

 ا: التميز سمة لؤلمة اإلسبلمية:رابع
 ويتجمى ذلؾ فيما يمي:فيي أمة متميزة بيف األمـ، 

: ) كنتـ خير أمة -تعالى  –كما قاؿ أنيا خير أمة أخرجت لمناس:  -ٔ
أخرجت لمناس تأمروف بالمعروؼ وتنيوف عف المنكر وتؤمنوف باهلل ... 

صمى اهلل –، وعف بيز بف حكيـ عف أبيو عف جده أنو سمع النبي (٘)اآلية (
: ) كنتـ خير أمة أخرجت لمناس (، -تعالى  –يقوؿ في قولو  –عميو وسمـ 

 .(ٙ)قاؿ: ) إنكـ تػَِتمُّوف سبعيف أمة، أنتـ خيرىا وأكرميا عمى اهلل ( 
: ) وكذلؾ -جؿ وعبل  –قاؿ  :األمة الوسط الشاىدة عمى األمـ أنيا -ٕ

جعمناكـ أمة وسطا لتكونوا شيداء عمى الناس ويكوف الرسوؿ عميكـ شييدا 
 -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  – أبي سعيد الخدري وعف ،(ٚ)(

: ) يدعى نوح يـو القيامة فيقوؿ: لبيؾ وسعديؾ  -صمى اهلل عميو وسمـ
يارب، فيقوؿ: ىؿ بمغَت؟ فيقوؿ: نعـ. فيقاؿ ألمتو: ىؿ بمغكـ؟ فيقولوف: ما 
أتانا مف نذير، فيقوؿ: مف يشيد لؾ؟ فيقوؿ: محمد وأمتو. فيشيدوف أنو قد 

) وكذلؾ : -جؿ ذكره  –بمغ، ويكوف الرسوؿ عميكـ شييدا، فذلؾ قولو 

                                                           

 .2( عٛسح اٌجمشح ، ا٠٢خ سلُ 1)

 .1( عٛسح ٘ٛد ، ِٓ ا٠٢خ سلُ 2)

 .21( عٛسح إٌسً ، ِٓ ا٠٢خ سلُ 3)

 .1( عٛسح اإلعشاء ، ِٓ ا٠٢خ سلُ 4)

 .111( عٛسح آي ػّشاْ ، ِٓ ا٠٢خ سلُ 5)

أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ فٟ وزبة ) رفغ١ش اٌمشآْ ( ثبة ) ِٚٓ عٛسح آي ػّشاْ ( (6)

 (، ٚزغٕٗ األٌجبٟٔ فٟ طس١ر عٕٓ اٌزشِزٞ.  3111زذ٠ث سلُ ) 

 .143( عٛسح اٌجمشح ، ِٓ ا٠٢خ سلُ 2)

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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جعمناكـ أمة وسطا لتكونوا شيداء عمى الناس ويكوف الرسوؿ عميكـ شييدا 
 .(ٔ)(. والوسط: العدؿ ( 
: إنما حولناكـ إلى قبمة -تعالى –: " يقوؿ -رحمو اهلل –قاؿ ابف كثير 

واخترناىا لكـ؛ لنجعمكـ خيار األمـ لتكونوا يـو  -عميو السبلـ  -إبراىيـ 
األمـ، ألف الجميع معترفوف لكـ بالفضؿ، والوسط ىينا القيامة شيداء عمى 

الخيار، واألجود، كما يقاؿ: قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا، أي خيرىا، وكاف 
وسطًا في قومو، أي أشرفيـ نسبًا،  -صمى اهلل عميو وسمـ  -رسوؿ اهلل 

ومنو الصبلة الوسطى التي ىي أفضؿ الصموات وىي العصر، كما ثبت في 
وغيرىا، ولما جعؿ اهلل ىذه األمة وسطًا، خصيا بأكمؿ الشرائع وأقـو الصحاح 

 (ٕ)المناىج وأوضح المذاىب "
: " الوسط ىو العدؿ والخيار، -رحمو اهلل  –ؿ محمد رشيد رضا وقا

وذلؾ أف الزيادة عمى المطموب في األمر إفراط، والنقص عنو تفريط وتقصير، 
، فالخيار وكؿ مف اإلفراط والتفريط ميؿ عف الجاد ة القويمة، فيو شر ومذمـو

 .(ٖ)ىو الوسط بيف طرفي األمر، أي: المتوسط بينيما "
عف سالـ بف عبد اهلل ضاعؼ ليا األجر والثواب:  –عز وجؿ  –اهلل أف  -ٖ

يقوؿ: )  –صمى اهلل عميو وسمـ  –عف أبيو أنو أخبره أنو سمع رسوؿ اهلل 
بيف صبلة العصر إلى غروب  إنما بقاؤكـ فيما سمؼ قبمكـ مف األمـ كما

أوتي أىُؿ التوراِة التوراَة، فعمموا حتى إذا انتصؼ النيار عجزوا،  .الشمس
ثـ أوتي أىؿ اإلنجيؿ اإلنجيَؿ، فعمموا إلى صبلة العصر  .فُأعطوا قيراطا قيراطا

ثـ عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثـ أوتينا القرآف، فعممنا إلى غروب الشمس، 
اطيف قيراطيف، فقاؿ أىؿ الكتابيف: أي ربنا أعطيت ىؤالء قيراطيف قير فُأعطينا 

                                                           

أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌزفغ١ش ( ثبة )ٚوزٌه خؼٍٕبوُ أِخ ٚعطب (1) 

 (.  4422ٝ إٌبط ٠ٚىْٛ اٌشعٛي ػ١ٍىُ ش١ٙذا( زذ٠ث سلُ ) ٌزىٛٔٛا شٙذاء ػٍ

 .454/ 1( ساخغ: رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ، الثٓ وث١ش، 2)

 .2/4رفغ١ش اٌمشآْ اٌسى١ُ اٌش١ٙش ثزفغ١ش إٌّبس،  (3)



 

 د. ِسّذ ٘الي اٌظبدق ٘الي               ٚاٌّدزّغاٌز١ُّّض فٟ اإلعالَ ٚأثشٖ ػٍٝ اٌفشد 

  434           م  1026 الثالثونالرابع دين بأسيوط ،العدد مجلة كلية أصول ال 
    
 
 
 
 
 
 

  
 

عز  –قيراطيف وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحف كنا أكثر عمبل. قاؿ: قاؿ اهلل 
: ىؿ ظممتكـ مف أجركـ مف شيء؟ قالوا: ال، قاؿ: فيو فضمي أوتيو -وجؿ 

دليؿ عمى ، ومضاعفة األجر والثواب لتمؾ األمة اإلسبلمية (ٔ)مف أشاء (
فضميا ومكانتيا عند ربيا، ولعمو تعويض ليا عف قصر أعمارىا، وضعؼ 

 أجسادىا. وذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء.
رضي اهلل  –عف عبداهلل بف مسعود :أكثر أىؿ الجنة مف ىذه األمةأف  -ٗ

أترضوف )في قبَّة، فقاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ: كنا مع النبي  -عنو 
أترضوف أف تكونوا ثمث أىؿ ربع أىؿ الجنة؟(، قمنا: نعـ، قاؿ: )أف تكونوا 

(، قمنا: نعـ، ؟ ( قمنا: نعـ، قاؿ: )أترَضوف أف تكونوا َشطر أىؿ الجنة؟ الجنة
أىؿ الجنة، وذلؾ  شطرقاؿ: )والذي نفس محمد بيده، إني ألرجو أف تكونوا 

إال كالشعرة أف الجنة ال يدخميا إال نفس مسممة، وما أنتـ في أىؿ الشرؾ 
البيضاء في جمد الثور األسود، أو كالشعرة السوداء في جمد الثور 

صمى اهلل عميو  –،وعف ابف بريدة عف أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل (ٕ)(األحمر
، ثمانوف منيا مف ىذه األمة، -وسمـ  : ) أىؿ الجنة عشروف ومائة َصؼٍّ

اإلجابة الذيف استجابوا هلل مة تمؾ األفضميةألو ، (ٖ)وأربعوف مف سائر األمـ ( 
 ورسولو.

قاؿ: قاؿ  –رضي اهلل عنو  –عف أبي ىريرة أنيا أوؿ األمـ دخوال الجنة: -٘
، : ) نحف اآلخروف األولوف يـو القيامة-صمى اهلل عميو وسمـ  –رسوؿ اهلل 

                                                           

أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) ِٛال١ذ اٌظالح ( ثبة ) ِٓ أدسن سوؼخ ِٓ (1)

 (.  552)  اٌؼظش لجً اٌغشٚة ( زذ٠ث سلُ

)            أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌشلبق ( ثبة ) اٌسشش ( زذ٠ث سلُ (2)

6522 .) 

أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ فٟ وزبة ) طفخ اٌدٕخ ( ثبة ) ِب خبء فٟ ٚطف أً٘ اٌدٕخ ( (3)

(، ٚلبي: زذ٠ث زغٓ،  ٚطسسٗ األٌجبٟٔ فٟ طس١ر عٕٓ  2546زذ٠ث سلُ ) 

 اٌزشِزٞ. 
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ونحف أوؿ مف يدخؿ الجنة، بيد أنيـ أوتوا الكتاب مف قبمنا وأوتيناه مف 
 .(ٔ)فيدانا اهلل لما اختمفوا فيو مف الحؽ ( بعدىـ، فاختمفوا 

فيذه األمة أسبؽ األمـ خروجا مف " : - رحمو اهلل -قاؿ ابف القيـ 
 ،وأسبقيـ إلى ظؿ العرش ،وأسبقيـ إلى أعمى مكاف في الموقؼ ،األرض

 ،عمى الصراط زسبقيـ إلى الجواأو  ،وأسبقيـ إلى الفصؿ والقضاء بينيـ
 فالجنة محرمة عمى األنبياء حتى يدخميا محمد ،وأسبقيـ إلى دخوؿ الجنة

 .(ٕ) " ومحرمة عمى األمـ حتى تدخميا أمتو صمى اهلل عميو وسمـ،
 األزمنة:الخمؽ وبعض األمكنة وبعض خامسا: في اإلسبلـ تميٌز لبعض 

وىو المالؾ ليذا الكوف، الفعاؿ لما  - سبحانو–اقتضت حكمة اهلل 
يريد، أف يفضؿ بعض األزمنة عمى بعض، ويفضؿ بعض األمكنة عمى بعض، 

هلل خواص مف األزمنة واألمكنة ) ويفضؿ بعض خمقو عمى بعض، كما قيؿ: 
 .( واألشخاص

مف خمقو المؤمنيف والصديقيف والشيداء، وفضؿ  - سبحانو–فاختار 
: ) اهلل يصطفي مف المبلئكة -تعالى  –كما قاؿ  ف ،النبييالمرسمينو عمييـ 

 ، وفضؿ بعض المرسميف(ٖ)رسبل ومف الناس إف اهلل سميع بصير (
ـْ َعَمى َبْعٍض :-جؿ جبللو  –عمى بعض، فقاؿوالنبيين ْمَنا َبْعَضُي )ِتْمَؾ الرُُّسُؿ َفضَّ

ـْ َدَرَجاتٍ  ـَ المَُّو َوَرَفَع َبْعَضُي ـْ َمْف َكمَّ عز مف قائؿ  –، وقاؿ (ٗ)(ية ... اآل ِمْنُي
 .(٘): ) ولقد فضمنا بعض النبييف عمى بعض( -

                                                           

خشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌدّؼخ ( ثبة ) ٘ذا٠خ ٘زٖ األِخ ١ٌَٛ اٌدّؼخ ( أ(1)

 (.  255زذ٠ث سلُ ) 

 . 141زبدٞ األسٚاذ إٌٝ ثالد األفشاذ، طـ (2)

 .25( عٛسح اٌسح، ا٠٢خ سلُ 3)

 .253( عٛسح اٌجمشح، ا٠٢خ سلُ 4)

 .55( عٛسح اإلعشاء، ِٓ ا٠٢خ سلُ 5)
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ومسجد النبي واختار مف البقاع المساجد، وفضؿ منيا المسجد الحراـ 
 .صمى اهلل عميو وسمـ والمسجد األقصى

ويـو وأياـ التشريؽ، ،واختار مف األياـ يـو الجمعة، ويـو عرفة 
األواخر مف رمضاف وما عشر الو األوؿ مف ذي الحجة، عشر الو ، عاشوراء

، فجعؿ ليا  ،، ومف الشيور شير رمضاففييا مف ليمة القدر واألشير الحـر
مزيد فضؿ عمى باقي الشيور، فجعميا مواسـ خير وطاعة وجد واجتياد، 

 .(ٔ)يبتغى فييا مف اهلل األجر والثواب
 حث اإلسبلـ عمى التميز:: ساساد

متميز في كؿ شيء فقد حث أتباعو عمى التميز في كؿ ألف اإلسبلـ 
 شيء، ويتجمى ذلؾ الحث اإلسبلمي عمى التميز مف خبلؿ ما يمي:

جؿ وعبل  –قاؿ:مف مبلمح القوة التي أمر اهلل المسمميف بإعدادىاالتميز  -ٔ
: ) وأعدوا ليـ ما استطعتـ مف قوة ومف رباط الخيؿ ترىبوف بو عدو اهلل -

مف دونيـ ال تعممونيـ اهلل يعمميـ وما تنفقوا مف شيء في وعدوكـ وآخريف 
، فكممة ) قوة ( جاءت نكرة تفيد (ٕ)سبيؿ اهلل ُيَوؼَّ إليكـ وأنتـ ال تظمموف (

، واإلعداد المطموب لتمؾ القوة يشمؿ الجانب الكمي والجانب الكيفي،  العمـو
وفي التعبير القرآني ) ما استطعتـ ( داللة قوية عمى ضرورة بذؿ الوسع 
والجيد لتحقيؽ التميز في إعداد القوة بما يحقؽ اليدؼ المنشود مف ذلؾ 

اهلل وعدوكـ وآخريف مف دونيـ ال تعممونيـ اهلل  اإلعداد ) ترىبوف بو عدو
أف الجيد الذي يبذؿ في سبيؿ التميز )  –سبحانو  –يعمميـ (، ثـ يبيف اهلل 

نما يثمر الثمار الطيبة )  ماديا، أو معنويا، أو ىما معا ( ال يذىب سدى، وا 
 وما تنفقوا مف شيء في سبيؿ اهلل يوؼ إليكـ وأنتـ ال تظمموف (.

                                                           

 اٌّسشَ ٚطَٛ ػبشٛساء، ِمبي ػٍٝ ِٛلغ ) إعالَ ٠ٚت (.( أظش: شٙش هللا 1)

 .61( عٛسح األٔفبي، ا٠٢خ سلُ 2)
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التي أمر المسمموف  مف ثمرات اإلتقاف واإلحساف واإلجادة التميز -ٕ
تقانو في خمقو، قاؿ –سبحانو  –وقد بيف الحؽ :ياتحقيقب  –عظيـ إبداعو وا 

ذا قضى أمرا فإنما يقوؿ لو كف فيكوف: ) بديع السموات واألرض -تعالى   وا 
: ) وترى الجباؿ تحسبيا جامدة وىي تمر مر -جؿ وعبل  –وقاؿ  ،(ٔ)(

 –وقاؿ ، (ٕ)السحاب صنع اهلل الذي أتقف كؿ شيء إنو خبير بما تفعموف (
: ) الذي أحسف كؿ شيء خمقو وبدأ خمؽ اإلنساف مف طيف ( -عز مف قائؿ 

 : ) إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبل أف-صمى اهلل عميو وسمـ  –وقاؿ  ،(ٖ)
 .(ٗ)يتقنو (

فالمسمـ ينبغي أف يتصؼ بصفات اهلل، فيكوف مبدعا متقنا محسنا 
 .مجيدا؛ حتى يناؿ محبة اهلل، وما يترتب عمى تمؾ المحبة مف رضا وثواب

التكريـ فاإلسبلـ يكـر المتميزيف ويقدرىـ، وىذا تكريـ اإلسبلـ لممتميزيف:  -ٖ
 ف ذلؾ:ميمثؿ حافزا قويا لمتميز، و 

-تعالى  –، كما قاؿ األكـر عند اهلل ىو المتميز في ميداف التقوىبياف أف  -
 .(٘)) إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ إف اهلل عميـ خبير ( :
صمى اهلل  –بياف أف خير الناس ىو المتميز في عبلقتو بأىمو، كما قاؿ  -

 .(ٙ): ) خيركـ خيركـ ألىمو وأنا خيركـ ألىمي (-عميو وسمـ 

                                                           

 .112( عٛسح اٌجمشح، ا٠٢خ سلُ 1)

 .22( عٛسح إًٌّ ، ا٠٢خ سلُ 2)

 .2( عٛسح اٌغدذح ، ا٠٢خ سلُ 3)

(، ٚروشٖ  4326ثشلُ )  –سضٟ هللا ػٕٙب  –( أخشخٗ أثٛ ٠ؼٍٝ فٟ ِغٕذٖ ػٓ ػبئشخ 4)

 ٔظشا ٌشٛا٘ذٖ. ( ٚطسس1113ٗجبٟٔ فٟ اٌظس١سخ ثشلُ ) األٌ

 .13( عٛسح اٌسدشاد، ِٓ ا٠٢خ سلُ 5)

فٟ وزبة ) إٌّبلت ( ثبة )  –سضٟ هللا ػٕٙب  –( أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ ػٓ ػبئشخ 6)

(، ٚلبي: زذ٠ث زغٓ  3215فضً أصٚاج إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( زذ٠ث سلُ ) 

 بٟٔ فٟ طس١ر عٕٓ اٌزشِزٞ. غش٠ت طس١ر، ٚطسسٗ األٌج
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العبل في الجنة تكوف لممتميزيف في طاعة اهلل ورسولو، بياف أف الدرجات  -
: ) ومف يطع اهلل والرسوؿ فأولئؾ مع الذيف أنعـ اهلل -تعالى  –كما قاؿ 

 .(ٔ)عمييـ مف النبييف والصديقيف والشيداء والصالحيف وحسف أولئؾ رفيقا (
يـو  –صمى اهلل عميو وسمـ  –بياف أف أقرب الناس مجمسا مف رسوؿ اهلل  -
–صمى اهلل عميو وسمـ  –كما قاؿ  لقيامة ىـ المتميزوف في ميداف األخبلؽ،ا

 .(ٕ)أقربكـ مني مجمسا يـو القيامة أحاسنكـ أخبلقا (إف مف أحبكـ إلي و : ) 
صمى  –بياف مكانة وثواب المتميزيف في ميداف التجارة والمعاممة، كما قاؿ  -

النبييف والصديقيف والشيداء : ) التاجر الصدوؽ األميف مع –اهلل عميو وسمـ 
 .(ٖ)والصالحيف (

بياف درجة المتميزيف مف المجاىديف المخمصيف، الذيف جاىدوا بأمواليـ  -
: ) يا أييا الذيف آمنوا ىؿ أدلكـ -تعالى  –وأنفسيـ في سبيؿ اهلل، كما قاؿ 

عمى تجارة تنجيكـ مف عذاب أليـ . تؤمنوف باهلل ورسولو وتجاىدوف في 
بأموالكـ وأنفسكـ ذلكـ خير لكـ إف كنتـ تعمموف . يغفر لكـ ذنوبكـ سبيؿ اهلل 

ويدخمكـ جنات تجري مف تحتيا األنيار ومساكف طيبة في جنات عدف ذلؾ 
الفوز العظيـ . وأخرى تحبونيا نصر مف اهلل وفتح قريب وبشر المؤمنيف 

ا في ومف ناؿ الشيادة منيـ فجزاؤه ما أروعو ) وال تحسبف الذيف قتمو ، (ٗ)(
سبيؿ اهلل أمواتا بؿ أحياء عند ربيـ يرزقوف . فرحيف بما آتاىـ اهلل مف فضمو 

                                                           

 .61( عٛسح إٌغبء، ا٠٢خ سلُ 1)

فٟ وزبة ) اٌجش  –سضٟ هللا ػٕٗ  –( أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ ػٓ خبثش ثٓ ػجذ هللا 2)

(، ٚلبي: زذ٠ث زغٓ  2112ٚاٌظٍخ ( ثبة ) ِب خبء فٟ ِؼبٌٟ األخالق ( زذ٠ث سلُ ) 

 غش٠ت، ٚطسسٗ األٌجبٟٔ فٟ طس١ر عٕٓ اٌزشِزٞ. 

فٟ وزبة ) اٌج١ٛع  –سضٟ هللا ػٕٗ  –أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ ػٓ أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ  (3)

إ٠بُ٘ ( زذ٠ث سلُ )  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  –( ثبة ) ِب خبء فٟ اٌزدبس ٚرغ١ّخ إٌجٟ 

 (، ٚلبي: زذ٠ث زغٓ. 1211

 .13-11( عٛسح اٌظف ، ا٠٢بد سلُ 4)
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ويستبشروف بالذيف لـ يمحقوا بيـ مف خمفيـ أال خوؼ عمييـ وال ىـ يحزنوف 
 .(ٔ). يستبشروف بنعمة مف اهلل وفضؿ وأف اهلل ال يضيع أجر المؤمنيف (

إعبلف ما يتميز بو بعض عمى  –صمى اهلل عميو وسمـ  –حرص النبي  -ٗ
صمى اهلل عميو  –أصحابو؛ لتكوف شيادة تميز ُتْمَنح مف ِقَبؿ رسوؿ اهلل 

لكؿ واحد منيـ بمجاؿ تميزه، حتى ال يناَزَع فيو، وفي ىذا مف التكريـ  –وسمـ 
صمى  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل –رضي اهلل عنو  -ما فيو، فعف أنس بف مالؾ

بأمتي أبو بكر، وأشدىـ في أمر اهلل عمر، : )أرحـ أمتي -اهلل عميو وسمـ 
وأصدقيـ حياًء عثماف، وأعمميـ بالحبلؿ والحراممعاذ بف جبؿ، وأفرضيـ زيد 
،ولكؿ ُأمٍَّة أميف، وأميف ىذه األمة أبو عبيدة بف الجراح  بف ثابت، وأقرؤىـ أَُبيّّ

في وال شؾ أف تمؾ الشيادات تمثؿ تكريما معنويا يحفز كؿ عاقؿ ليتميز  .(ٕ)(
 المجاؿ الذي قدره اهلل لو.

 وغير ىذا كثير في كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
 .وكتب السيرة

كانت تمؾ أبرز األسس والمنطمقات لمتميز في اإلسبلـ، وىي تدؿ داللة 
، ويدفع أتباعو إلى التميز، وفي ىذا أبمغ واضحة عمى أف اإلسبلـ ديف التميز

ف أف اإلسبلـ ديف تخمؼ ورجعية، ويأخذوف مف حاؿ رد عمى كؿ مف يزعمو
، فبل ُيْحَكـ وافترائيـ المسمميف في عصور التخمؼ شاىدا ودليبل عمى زعميـ

ـ عمى اإلسبلـ كَ حْ ، ولكف يُ أو بعضيـ عمى اإلسبلـ مف خبلؿ سموؾ أتباعو
وسنة رسوؿ اهلل صمى : كتاب اهلل نصوصو التي وردت في الوحييفمف خبلؿ 
 وسمـ. اهلل عميو

                                                           

 .121-161( عٛسح آي ػّشاْ ، ا٠٢بد سلُ 1)

( أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ فٟ وزبة ) إٌّبلت ( ثبة ) ِٕبلت ِؼبر ثٓ خجً، ٚص٠ذ ثٓ 2)

(،  3211ثبثذ، ٚأثٟ ثٓ وؼت، ٚأثٟ ػج١ذح ثٓ اٌدشاذ سضٟ هللا ػُٕٙ ( زذ٠ث سلُ ) 

 ٚلبي: زذ٠ث زغٓ غش٠ت، ٚطسسٗ األٌجبٟٔ فٟ طس١ر عٕٓ اٌزشِزٞ. 
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تدفع المسمميف إلى  ينبغي أف ومف جانب آخر فإف مثؿ تمؾ المزاعـ
ترجمة اإلسبلـ واقعا ممموسا في حياتيـ، فالواقع الممموس أبمغ تأثيرا في 

 النفوس، وأعظـ إقناعا مثؿ إشراؽ الشموس.
ُّاملطلبُّالثاني

ُّدوافعُّالتميزُّيفُّاإلصالم
 إف دوافع التميز في اإلسبلـ كثيرة، منيا:

فالتميز طبيعة فطرية، بؿ إنَّو أصٌؿ في الخمقة البشرية  فطري: أوال: دافع
نفسيا، فالتفاوت واضح بيف الناس في القدرات، وال يوجد شخص لديو جميع 

: ) ورفعنا بعضيـ فوؽ بعض درجات -تعالى  –المواىب أو الميارات، قاؿ 
بعضكـ : ) واهلل فضَّؿ -جؿ شأنو  –وقاؿ ، (ٔ)ليتخذ بعضيـ بعضا سخريا (

ٌؿ ، (ٕ)عمى بعض في الرزؽ ... اآلية ( ومف حكمة اهلل أف كؿ إنساف مفضَّ
ٌؿ عميو في جانب آخر، ليرتبط الناس برباط الحاجة،  في جانب، ومفضَّ
 وليكوف ىناؾ دافع لمتنافس بيف الناس، لتحقيؽ التميز في جوانب القصور.

بو؛ رغبًة في وىو الحرص عمى امتثاؿ ما أمر اهلل  ثانيا: دافع إيماني:
تحصيؿ األجر مف اهلل عز وجؿ، ورغبًة في تجسيد الصورة المثمى لممسمـ 
المتميز، التي تعطي انطباعا طيبا عف دينو، فيكوف بذلؾ قد أسيـ بجيد 

في الدعوة السموكية العممية، فيناؿ أجريف: أجر  -بإذف اهلل  –مشكور 
ف عمى نفس الدرب. ومف االلتزاـ والتميز الذاتي وأجر مف يقتدوف بو ويسيرو

 ىذا المنطمؽ اإليماني يكوف الجد والحرص عمى التميز. 
 ثالثا: دافع نفسي:

 ويتكوف ىذا الدافع النفسي مف:

                                                           

 .32( عٛسح اٌضخشف، ا٠٢خ سلُ 1)

 .21ِٓ ا٠٢خ سلُ  ( عٛسح إٌسً،2)
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وتعني أف يراقب العبد خالقو ومواله، في سره  قوة الرقابة الذاتية: -ٔ
وعبلنيتو، يطمع في رضاه، ويخاؼ مف حسابو يـو لقاه، يضع اهلل نصب 

، وقولو (ٔ): ) إف اهلل كاف عميكـ رقيبا (-تعالى  –عينيو، يستحضر قوؿ اهلل 
: ) -جؿ وعبل  –، وقولو (ٕ): ) وكاف اهلل عمى كؿ شيء رقيبا (-سبحانو  –

فسيرى اهلل عممكـ ورسولو والمؤمنوف وستردونإلى عالـ الغيب وقؿ اعمموا 
، ومف كاف ىذا شأنو كاف التميز (ٖ)والشيادة فينبئكـ بما كنتـ تعمموف (

 حميفو.
 وىذا األمر يتفاوت فيو الناس: استشعار المسؤولية والتبعة:  -ٕ
لذي فمنيـ مف ال يقدر المسؤولية الممقاة عمى عاتقو، وال أىمية العمؿ ا -أ

كمؼ بو، وال خطورة التقصير فيو، وال جسامة العواقب المترتبة عمى إىمالو 
 أو انفبلتو، وىذا الصنؼ مف الناس يدمروف ويخربوف.

ومنيـ مف ال ييدأ لو باؿ، وال يقر لو قرار، إال بعد أف يطمئف عمى أداء  -ب
لتبعة ما كمؼ بو عمى الوجو األكمؿ؛ استشعارا لممسؤولية واألمانة، وتحمبل 

دراكا أنو مسؤوؿ عنو أماـ ربو، وىذا الصنؼ مف  ما كمؼ بو مف عمؿ، وا 
 الناس تبنى عمى أكتافيـ المجتمعات، وتزدىر في جميع المجاالت.

 يتفاوت فيو الناس: -كذلؾ -وىذا األمر  الرغبة الصادقة في التميز: -ٖ
 فمنيـ مف يرضى بالدونية أو العيش عمى أي حاؿ. وىؤالء ال يخطر -أ

 التميز بباليـ.
ومنيـ مف يطمح إلى معالي األمور، ويسمؾ لموصوؿ إلييا كؿ سبيؿ،  -ب

تناُفُسو مع السابقيف، وتفوقو عمى المتميزيف. وىؤالء يدركوف أف التميز وما 
 يتطمبو مف الجدية واالجتياد واإلتقاف مف شيـ العظاـ.

                                                           

 .1( عٛسح إٌغبء، ِٓ ا٠٢خ سلُ 1)

 .52( عٛسح األزضاة، ِٓ ا٠٢خ سلُ 2)

 .115( عٛسح اٌزٛثخ، ا٠٢خ سلُ 3)
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يبة بيف فاإلنساف يحرص عمى أف تكوف سمعتو ط رابعا: دافع اجتماعي:
الناس، يثؽ الناس بو، ويحبونو، ويقدمونو، ويكرمونو وذويو، وتميز اإلنساف 
في مجالو يحقؽ لو ذلؾ، مف أجؿ ذلؾ تُْبَذؿ الجيود والجيود لتحقيؽ التميز 

 وما يترتب عميو مف منافع شخصية ينعكسس مردودىا عمى المجتمع كمو.
–صمى اهلل عميو وسمـ  –ليذا الدافع االجتماعي " كاف النبي  ومراعاةً 

لُيْحِدث مزيدا مف ،(ٔ) في مغازيو يدفع إلى رأس كؿ قبيمة لواء يقاتموف تحتو "
التنافس بيف تمؾ القبائؿ في جياد األعداء، وتحصؿ عمى شيادة تميز 

 معتمدة مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ. 
لمتميزوف ُيَقدَّموف عمى غيرىـ، وتكوف ليـ األولوية فاخامسا: دافع اقتصادي:

في األعماؿ الميمة والدقيقة التي ال ينجزىا إال األكفاء، إضافة إلى ما يحدثو 
التميز مف انطباع طيب وثقة كبيرة في ىؤالء المتميزيف، مما ينعكس 

 فاؽ رحبة في التعامبلت التجارية والمياديف االقتصادية.ًاآلفتح
الربح المادي مف العوامؿ التي تحفز اإلنساف لبذؿ مزيد مف وال شؾ أف 

 الجيد لتحقيقو، والتميز مف أبرز السبؿ التي تحققو.
يجد أف  -صمى اهلل عميو وسمـ  -ومف ينظر في سيرة المصطفى 

تميزه باألمانة وانتشار تمؾ السيرة الطيبة بيف الناس ىو الذي دفع السيدة 
أف تعرض عميو أف يتاجر في ماليا؛ إذ أف  إلى –رضي اهلل عنيا  –خديجة 

 األمانة مف أبرز عوامؿ النجاح والربح في التجارة.
امرأة تاجرة ذات شرؼ  –رضي اهلل عنيا  –" وكانت خديجة بنت خويمد 

وماؿ، تستأجر الرجاؿ في ماليا وتضاربيـ إياه بشيء تجعمو ليـ، وكانت 
ما  –صمى اهلل عميو وسمـ  –قريش قوما تجارا، فمما بمغيا عف رسوؿ اهلل 

بمغيا، مف صدؽ حديثو، وعظيـ أمانتو، وكـر أخبلقو، بعثت إليو فعرضت 
                                                           

( فزر اٌجبسٞ ششذ طس١ر اٌجخبسٞ، الثٓ زدش، وزبة ) اٌدٙبد ٚاٌغ١ش ( ثبة ) ِب ل١ً 1)

 (. 2124فٟ ٌٛاء إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( ششذ اٌسذ٠ث سلُ ) 
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عميو أف يخرج في ماؿ ليا إلى الشاـ تاجرا، وتعطيو أفضؿ ما كانت تعطي 
صمى اهلل  –غيره مف التجار، مع غبلـ ليا يقاؿ لو ميسرة، فقبمو رسوؿ اهلل 

 ذلؾ.  منيا، وخرج في ماليا –عميو وسمـ 
مع غبلميا ميسرة إلى  –صمى اهلل عميو وسمـ  -وخرج رسوؿ اهلل 

الشاـ، فباع وابتاع وربح ربحا عظيما، وحصؿ في ماليا مف البركة ما لـ 
 .(ٔ)يحصؿ مف قبؿ، ثـ رجع إلى مكة، وأدى األمانة "

 سادسا: دافع ثقافي:
 ويتمثؿ ىذا الدافع الثقافي في:

إف وعي االنساف بأىمية :ودوره في الحياة وعي اإلنساف بأىمية وجوده -ٔ
في ىذه الحياة مف أىـ دوافع السعي نحو التميز واإلبداع. ودوره وجوده 
لـ يخمؽ االنساف ليميو ويمعب، أو ليأكؿ  -سبحانو وتعالى  -فالخالؽ 

ـْ َعَبثًا َوَأنَُّكـْ -عز وجؿ  –قاؿ ويشرب ويناـ،  ـْ َأنََّما َخَمْقَناُك ِإَلْيَنا ال  : ) َأَفَحِسْبُت
نما خمقو لغاية عظمى تتمثؿ في عبادة اهلل عبادة شاممة، ، (ٕ)ُتْرَجُعوَف ( وا 

ومف تمؾ  ،(ٖ): ) وما خمقت الجف واإلنس إال ليعبدوف ( -تعالى  –قاؿ 
 –المياـ التي خمؽ مف أجميا اإلنساف بذؿ الجيد لعمارة أرض اهلل، كما قاؿ 

ـْ ِفيَيا ( -جؿ وعبل  ـْ ِمَف اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُك : ) ُىَو َأْنَشَأُك
، وىذا التعمير (ٗ)

يدخؿ في إطار العبادة هلل، طالما كاف خالصا هلل في دوافعو وكيفيتو وأىدافو، 
 ب التي شرعيا اهلل.وآخذا باألسبا

فالمسمـ ال يقـو بالتعمير مف قبيؿ تنفيذ األوامر أو تسديد الخانات، 
نما  يمانا بأف ىذا التعميرامتثاال ألمر اهلل، و وا  سيعود نفعو عميو  السديد ا 

                                                           

؛ سٚضخ األٔٛاس فٟ ع١شح إٌجٟ 122،  122/ 1( أظش: اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، الثٓ ٘شبَ، 1)

 .15اٌّخزبس طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، طفٟ اٌشزّٓ اٌّجبسوفٛسٞ، طـ 

 .115عٛسح اٌّؤِْٕٛ، ا٠٢خ سلُ ( 2)

 .56عٛسح اٌزاس٠بد، ا٠٢خ سلُ ( 3)

 .61عٛسح ٘ٛد، ِٓ ا٠٢خ سلُ ( 4)
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: ) الَِّذي -سبحانو  –، واضعا نصب عينيو قوؿ الحؽ وعمى خمؽ اهلل جميعا
ـْ َأْحَسُف َعَمبًل ( َخَمَؽ اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لِ  ـْ َأيُُّك َيْبُمَوُك

، فيذه اآلية دعوة لئلنساف (ٔ)
 .لئلنجاز والتميز واإلبداع

فاإلنساف الذي يعي ميمة وجوده في ىذه الحياة يعيش حياة مختمفة 
 ومتقدمة عمى اآلخر الذي ال يعي ىدؼ وجوده. 

 ال يوجد بنظرة فاحصة ندرؾ أنوف: خمقوإدراؾ اإلنساف لسنف اهلل في  -ٕ
قي أو تكويني لدى رواد اإلبداع والتميز والتأثير عف سائر البشر، مْ اختبلؼ خَ 

نما حباىـ اهلل بذات النعـ التي أعطاىا لكؿ إنساف في ىذه الحياة، –واهلل   وا 
ـْ اَل َتْعَمُموَف َشْيئًا َوَجَعَؿ )  :يقوؿ –تعالى ـُ َوالّمُو َأْخَرَجُكـ مّْف ُبُطوِف ُأمََّياِتُك َلُك

ـْ َتْشُكُروفَ  ، لكنيـ أدركوا أف التميز نتيجة (ٕ)( اْلسَّْمَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعمَُّك
ومف سنف اهلل في خمقو أنو ال فاجتيدوا وجدوا وبذلوا فتميزوا، لجيد ُيْبَذؿ، 

: ) إنا ال نضيع أجر مف -سبحانو  –يضيع أجر مف أحسف عمبل، قاؿ 
فالمسألة ليست تميزًا ومف َجدَّ وجد، ولكؿ مجتيد نصيب. ، (ٖ)أحسف عمبل ( 

نما ىي جد واجتياد يدفع باإلنساف إلى  تكوينيًا وال ضربة حظ أو صدفة، وا 
 .آفاؽ أرحب، وبموغ مستويات متقدمة في التميز واإلبداع

دراك هبأىمية وجوداإلنساف وعي و  أف االجتياد  وودوره في الحياة، وا 
ُيْكَتَسَباف مف خبلؿ الثروة الثقافية التي يحصميا اإلنساف عبر متميز لسبيؿ 

َـّ  يمثبلف دافعا ثقافيا سنوات عف طريؽ العديد مف الروافد والقنوات، ومف ث
 إلى التميز.

 
  

                                                           

 .2ا٠٢خ سلُ عٛسح اٌٍّه، ِٓ ( 1)

 .22( عٛسح إٌسً، ا٠٢خ سلُ 2)

 .31( عٛسح اٌىٙف، ِٓ ا٠٢خ سلُ 3)



 

 د. ِسّذ ٘الي اٌظبدق ٘الي               ٚاٌّدزّغاٌز١ُّّض فٟ اإلعالَ ٚأثشٖ ػٍٝ اٌفشد 

  441           م  1026 الثالثونالرابع دين بأسيوط ،العدد مجلة كلية أصول ال 
    
 
 
 
 
 
 

  
 

ُّلثاملطلبُّالثا
ُّجماالتُّالتميزُّيفُّاإلصالم

لقد حث اإلسبلـ عمى التميز في كافة المجاالت؛ لتبقى األمة اإلسبلمية 
الذاتي في كؿ التخصصات وفي كؿ  أبيَّة ال تركع إال هلل، تحقؽ االكتفاءَ  عزيزةً 

المياديف، تقصدىا كؿ األمـ، لتنيؿ مف خيراتيا، وعمميا، وىذا ما كانت عميو 
األمة اإلسبلمية عندما جسدت اإلسبلـ في واقعيا، فمما قصَّرت وقعت في 

 حواؿ.دوائر التخبط والتراجع واالستجداء، وتبدلت األ
 ومف أبرز المجاالت التي حث اإلسبلـ عمى التميز فييا:

فاإلسبلـ يحث عمى التميز في  أوال: التميز في مجاؿ الطاعات وفعؿ الخيرات:
ىذا المجاؿ الذي يرتبط بكؿ المجاالت، واآليات القرآنية واألحاديث النبوية تدؿ 

بكـ وجنة : ) وسارعوا إلى مغفرة مف ر -سبحانو  –عمى ذلؾ بقوة، قاؿ 
: ) سابقوا -تعالى  –، وقاؿ (ٔ)عرضيا السماوات واألرض أعدت لممتقيف ( 

إلى مغفرة مف ربكـ وجنة عرضيا كعرض السماء واألرض أعدت لمذيف آمنوا 
، وقاؿ (ٕ)باهلل ورسمو ذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء واهلل ذو الفضؿ العظيـ ( 

: ) -تباركت أسماؤه  –، وقاؿ (ٖ): ) فاستبقوا الخيرات ( -عز مف قائؿ  –
 –قاؿ: قاؿ النبي  –رضي اهلل عنو  –، وعف أبي ىريرة (ٗ)ففروا إلى اهلل ( 

: أنا عند ظف عبدي بي، وأنا -تعالى  –: ) يقوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ 
ف ذكرني في مؤل  معو إذا ذكرني، فإف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي، وا 

ف تقرب ذكرتو في مؤل خير منيـ،  ف تقرب إليَّ شبرا تقربت إليو ذراعا، وا  وا 
ف أتاني يمشي أتيتو ىرولة (  ، (٘)إليَّ ذراعا تقربت إليو باعا، وا 

                                                           

 .133( عٛسح آي ػّشاْ، ا٠٢خ سلُ 1)

 .21( عٛسح اٌسذ٠ذ، ا٠٢خ سلُ 2)

 .42، عٛسح اٌّبئذح، ِٓ ا٠٢خ سلُ 142( عٛسح اٌجمشح، ِٓ ا٠٢خ سلُ 3)

 .51( عٛسح اٌزاس٠بد، ِٓ ا٠٢خ سلُ 4)

: " -رؼبٌٝ  –اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌزٛز١ذ ( ثبة ) لٛي هللا ( أخشخٗ 5)

 (. ٠ٚ2415سزسوُ هللا ٔفغٗ " ( زذ٠ث سلُ ) 
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 -صمى اهلل عميو وسمـ  -أف نبي اهلل )  – رضي اهلل عنيا- عائشة وعف
لـ تصنع ىذا يا رسوؿ  عائشة: كاف يقـو مف الميؿ حتى تتفطر قدماه، فقالت

أفبل أحب أف أكوف  "اهلل وقد غفر اهلل لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ وما تأخر؟ قاؿ: 
أصحابو إلى ما  و أحدَ ، ووجَّ (ٔ)كثر لحمو صمى جالسا (  ، فمما" عبدا شكورا

)  :في الجنة بقولو -صمى اهلل عميو وسمـ  –يحقؽ رغبتو في مرافقة النبي 
 .(ٕ)فأعني عمى نفسؾ بكثرة السجود ( 

إف اإلسبلـ يحث المسمـ عمى أف يتميز في ذلؾ الميداف، فيبذؿ أقصى 
هلل؛ راجيا مف اهلل القبوؿ، وألف قمبو َوِجٌؿ مف عدـ  ما في وسعو بإخبلصٍ 

: ) والذيف -تعالى  –، كما قاؿ و يسارع في الطاعات وفعؿ الخيراتالقبوؿ فإن
يؤتوف ما آتوا وقموبيـ وجمة أنيـ إلى ربيـ راجعوف . أولئؾ يسارعوف في 

 .(ٖ)الخيرات وىـ ليا سابقوف ( 
وعناية اإلسبلـ بالجانب العممي والفكري ال ا: التميز في المجاؿ العممي:ثاني

ينكرىا إال جاحد، فأولى كممات السماء التي نزلت عمى خاتـ األنبياء ) اقرأ 
باسـ ربؾ الذي خمؽ . خمؽ اإلنساف مف عمؽ . اقرأ وربؾ األكـر . الذي عمـ 

، وما أكثر اآليات القرآنية واألحاديث (ٗ)بالقمـ . عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ( 
عماؿ العقوؿ: تفكرا وتدبراا  لنبوية التي تحث المسمميف عمى طمب العمـ، وا 

بداعا ؛ لموصوؿ إلى أرقى الدرجات في الدنيا واآلخرة ) يرفع اهلل الذيف آمنوا وا 
 .(٘)منكـ والذيف أوتوا العمـ درجات ( 

                                                           

: " ١ٌغفش -رؼبٌٝ  –( أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌزفغ١ش ( ثبة ) لٛي هللا 1)

" ( زذ٠ث  ٌه هللا ِب رمذَ ِٓ رٔجه ِٚب رأخش ٠ٚزُ ٔؼّزٗ ػ١ٍه ٠ٚٙذ٠ه طشاطب ِغزم١ّب

 (. 4232سلُ ) 

( أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌظالح ( ثبة ) فضً اٌغدٛد ٚاٌسث ػ١ٍٗ ( 2)

 (. 421زذ٠ث سلُ ) 

 .61،  61( عٛسح اٌّؤِْٕٛ، ا٠٢زبْ سلُ 3)

 .5-1عٛسح اٌؼٍك، ا٠٢بد سلُ ( 4)

 .11عٛسح اٌّدبدٌخ، ِٓ ا٠٢خ سلُ ( 5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8777#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8777#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8777#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=8777#docu
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وقد استجاب سمفنا الصالح فبرز منيـ العمماء األفذاذ الذيف تعطرت 
 بسيرىـ في كثير مف المجاالت.ذاكرة التاريخ 

 ةٍ االقتصاد عصب الحياة، وال كرامة ألمَّ  ا: التميز في المجاؿ االقتصادي:لثثا
تأكؿ مف وراء حدودىا، وقد حث اإلسبلـ المسمميف عمى العمؿ واإلنتاج، 

: ) وقؿ اعمموا فسيرى اهلل عممكـ -سبحانو  –والترفع عف السؤاؿ، قاؿ 
: ) فإذا قضيت الصبلة -جؿ وعبل  –وقاؿ ، (ٔ)ورسولو والمؤمنوف ( 

صمى اهلل عميو وسمـ  –، وقاؿ (ٕ)فانتشروا في األرض وابتغوا مف فضؿ اهلل (
رضي اهلل عنو  -وعف أبي ىريرة ،(ٖ)) نعـ الماؿ الصالح لممرء الصالح (: -
قاؿ: ) والذي نفسي بيده، ألف  -صمى اهلل عميو وسمـ  -أف رسوؿ اهلل  -

حبمو فيحتطب عمى ظيره خير لو مف أف يأتي رجبل فيسألو، يأخذ أحدكـ 
 .(ٗ) ) أعطاه أو منعو

فاإلسبلـ ال يمنع مف العمؿ لكسب الحبلؿ وزيادة الماؿ بالضوابط 
الشرعية، وقد كاف أبو بكر الصديؽ، عثماف بف عفاف، وعبد الرحمف بف 

، يتاجروف ويستثمروف –رضي اهلل عف الصحابة أجمعيف  –عوؼ، وغيرىـ 
فنما ماليـ، وربحت تجارتيـ، وأفاضوا بيا عمى خمؽ اهلل، وسخروىا لرفع راية 

 ديف اهلل.
وفي كؿ عصر يبرز عدد مف تجار المسمميف وأثريائيـ الذيف يتاجروف 
مع اهلل، ويسخروف أمواليـ لئلسبلـ والمسمميف، واألوقاؼ الكثيرة المنتشرة في 

 ى ذلؾ. جزاىـ اهلل خير الجزاء. طوؿ الببلد اإلسبلمية وعرضيا خير دليؿ عم

                                                           

 115عٛسح اٌزٛثخ، ِٓ ا٠٢خ سلُ ( 1)

 .11عٛسح اٌدّؼخ، ِٓ ا٠٢خ سلُ ( 2)

فٟ  –سضٟ هللا ػٕٗ  –( أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ األدة اٌّفشد ِشفٛػب ػٓ ػّشٚ ثٓ اٌؼبص 3)

 (. 211ثبة ) اٌّبي اٌظبٌر ٌٍّشء اٌظبٌر ( زذ٠ث سلُ ) 

( أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌضوبح ( ثبة ) االعزؼفبف ػٓ اٌّغأٌخ ( زذ٠ث 4)

 (. 1421سلُ ) 
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فالنظاـ االجتماعي اإلسبلمي، والترابط  : التميز في المجاؿ االجتماعي:رابعا
الذي عني بو اإلسبلـ عناية فائقة في كافة الدوائر االجتماعية: دائرة األسرة، 

 ،ودائرة الجوار، ودائرة الصداقة، ودائرة المجتمع بشكؿ عاـودائرة القرابة، 
يشيد أف اإلسبلـ دعا إلى التميز في المجاؿ االجتماعي بقوة، مف األلؼ إلى 
الياء؛ مما دفع أعداء اإلسبلـ إلى بذؿ الجيود المتنوعة لغزو ذلؾ الميداف 

والقضاء عمى ما صبغو بالصبغة الغربية، االجتماعي غزوا فكريا بيدؼ 
 .افما عرفتو البشرية في ىذا الميدىي أرقى  يتضمنو مف قيـٍ 

 ى: ) يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر وأنث-تعالى  –اهلل قاؿ 
جؿ  –، وقاؿ (ٔ)وجعمناكـ شعوبا وقبائؿ لتعارفوا إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ ( 

، (ٕ): ) وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى اإلثـ والعدواف ( -شأنو 
في تراحميـ وتوادىـ  : ) ترى المؤمنيف-صمى اهلل عميو وسمـ  –وقاؿ 

بالسير  هوتعاطفيـ كمثؿ الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى لو سائر جسد
: )ال يؤمف أحدكـ حتى يحب -صمى اهلل عميو وسمـ  –، وقاؿ (ٖ)والحمى ( 

 .(ٗ)ألخيو ما يحب لنفسو ( 
وىو المجاؿ األخطر الذي يؤثر في بقية  ا: التميز في المجاؿ السياسي:خامس

 :في عدة صور وتمثؿ حث اإلسبلـ عمى التميز في ىذا المجاؿالمجاالت، 
بكؿ  الجمع بيف ما يخص الراعي وما يخص الرعية مف حقوؽ وواجبات، -

 وضوح وتوازف.

                                                           

 .13( عٛسح اٌسدشاد، ِٓ ا٠٢خ سلُ 1)

 .2( عٛسح اٌّبئذح، ِٓ ا٠٢خ سلُ 2)

فٟ وزبة ) األدة  -سضٟ هللا ػٕٗ  –( أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ ػٓ إٌؼّبْ ثٓ ثش١ش 3)

 (. 6111( ثبة ) سزّخ إٌبط ٚاٌجٙبئُ ( زذ٠ث سلُ ) 

فٟ وزبة ) اإل٠ّبْ (  - سضٟ هللا ػٕٗ –( أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ ػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه 4)

 (. 13ثبة ) ِٓ اإل٠ّبْ أْ ٠ست ألخ١ٗ ِب ٠ست ٌٕفغٗ ( زذ٠ث سلُ ) 
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والتنظيـ الخارجي لعبلقاتيا  ،الجمع بيف التنظيـ الداخمي ألمور الدولة -
 .بغيرىا مف الدوؿ

لة وخارجيا، وعبلقة سياسة عبلقة المسمميف بالمسمميف داخؿ الدو -
 المسمميف بغير المسمميف داخؿ الدولة وخارجيا.

فالناس عمى وألف العنصر الفاعؿ في ىذا المجاؿ ىو ) ولي األمر (،
ركز قد فيزع بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف،  –عز وجؿ  –، واهلل ديف مموكيـ

مسؤوال جعؿ كؿ راٍع عمى توجييو وتسديده وتصويبو وترىيبو، حيث اإلسبلـُ 
 –، قاؿ عف رعيتو، وجعؿ اإلمارة تكميفا قبؿ أف تكوف تشريفا، وجعميا أمانة

: )كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو: اإلماـ راع -صمى اهلل عميو وسمـ 
قمت: يا  قاؿ: –ي اهلل عنو رض –أبي ذر ، وعف(ٔ)ومسؤوؿ عف رعيتو ( 

أبا  رسوؿ اهلل، أال تستعممني؟ قاؿ: فضرب بيده عمى منكبي، ثـ قاؿ: ) يا
نيا يـو القيامة خزي وند ،ذر نيا أمانة، وا  امة، إال مف أخذىا إنؾ ضعيؼ، وا 

 –رضي اهلل عنو  –، وعف معقؿ بف يسار (ٕ)(  بحقيا وأدى الذي عميو فييا
يقوؿ: ) ما مف أمير يمي  –صمى اهلل عميو وسمـ  –قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل 

، وفي (ٖ)أمر المسمميف ثـ ال يجيد ليـ وينصح إال لـ يدخؿ معيـ الجنة ( 
-صمى اهلل عميو وسمـ  –المقابؿ بياف األجر العظيـ لئلماـ العادؿ، حيث قاؿ 

: ) إف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف نور عف يميف الرحمف عز وجؿ، 

                                                           

فٟ وزبة )  -سضٟ هللا ػّٕٙب  –( أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش 1)

 (. 213اٌدّؼخ ( ثبة ) اٌدّؼخ فٟ اٌمشٜ ٚاٌّذْ ( زذ٠ث سلُ ) 

بسح ( ثبة ) وشا٘خ اإلِبسح ثغ١ش ضشٚسح ( ( أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اإل2ِ)

 (. 1225زذ٠ث سلُ ) 

( أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اإلِبسح ( ثبة ) فض١ٍخ اإلِبَ اٌؼبدي ٚػمٛثخ 3)

اٌدبئش ٚاٌسث ػٍٝ اٌشفك ثبٌشػ١خ ٚإٌٟٙ ػٓ إدخبي اٌّشمخ ػ١ٍُٙ ( زذ٠ث سلُ ) 

1221 .) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1584
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=3404#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=3404#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=3404#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=3404#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=3404#docu


 

 د. ِسّذ ٘الي اٌظبدق ٘الي               ٚاٌّدزّغاٌز١ُّّض فٟ اإلعالَ ٚأثشٖ ػٍٝ اٌفشد 

  446           م  1026 الثالثونالرابع دين بأسيوط ،العدد مجلة كلية أصول ال 
    
 
 
 
 
 
 

  
 

 .(ٔ)وكمتا يديو يميف، الذيف يعدلوف في حكميـ وأىمييـ وما َوُلوا ( 
ف في كؿ المجاالت، قدوة لممسممي –صمى اهلل عميو وسمـ  –وقد كاف النبي 

ومنيا المجاؿ السياسي، فساس أمتو عمى المستوى الداخمي والخارجي 
سياسة متميزة يشيد ليا عباقرة السياسة عبر العصور، ونيج الخمفاء 
الراشدوف نيجو صمى اهلل عميو وسمـ، فارتفعت راية اإلسبلـ خفاقة في شتى 

مف أعرضوا عف منيج البقاع، وأصبحت ىناؾ خبلفة إسبلمية كبرى، أضاعيا 
 اهلل، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العمي العظيـ.

ويتجمى ذلؾ الحث عمى التميز في : التميز في المجاؿ العسكري:سادسا
-تعالى  –خبلؿ اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، قاؿ المجاؿ العسكري مف 

: ) وأعدوا ليـ ما استطعتـ مف قوة ومف رباط الخيؿ ترىبوف بو عدو اهلل 
صمى اهلل  –، وقاؿ (ٕ)وعدوكـ وآخريف مف دونيـ ال تعممونيـ اهلل يعمميـ ( 

وبقوة ، (ٖ): ) ارموا بني إسماعيؿ فإف أباكـ كاف راميا ( -عميو وسمـ 
واليقيف في اهلل، واألخذ بأسباب النصر المادية، ومف أبرزىا ) التميز  ،العقيدة

انتصارات المسمميف في عيد النبي صمى اهلل في المجاؿ العسكري ( كانت 
وقد عميو وسمـ، والفتوحات اإلسبلمية الكبرى في العصور اإلسبلمية األولى، 

العسكري العديد مف األبطاؿ المسمميف، أمثاؿ: حمزة بف  الميداف شيد ذلؾ
والقعقاع بف عمرو عبد المطمب، وخالد بف الوليد، وعمي بف أبي طالب، 

التميمي الصحابي الجميؿ والفارس الشجاع، الذي قاؿ في حقو الخميفة أبو 
خير مف ألؼ الجيش : "صوت القعقاع في –رضي اهلل عنو-بكر الصديؽ

                                                           

اإلِبسح ( ثبة ) فض١ٍخ اإلِبَ اٌؼبدي ٚػمٛثخ ( أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) 1)

اٌدبئش ٚاٌسث ػٍٝ اٌشفك ثبٌشػ١خ ٚإٌٟٙ ػٓ إدخبي اٌّشمخ ػ١ٍُٙ ( زذ٠ث سلُ ) 

1222 .) 

 .61( عٛسح األٔفبي، ِٓ ا٠٢خ سلُ 2)

فٟ وزبة )  -سضٟ هللا ػٕٗ  –( أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ ػٓ عٍّخ ثٓ األوٛع 3)

 (. 3512ٓ إٌٝ إعّبػ١ً ػ١ٍٗ اٌغالَ ( زذ٠ث سلُ ) إٌّبلت ( ثبة ) ٔغجخ ا١ٌّ
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أبطأ فتح مصر عمى وشاىدا عمي بطولتو المتميزة، ولما  ، مؤكدا(ٔ)رجؿ"
رضي اهلل -عمر بف الخطاب " كتب إلى –رضي اهلل عنو-عمرو بف العاص 

أمده عمر بأربعة آالؼ رجؿ، عمى كؿ ألِؼ رجٍؿ منيـ رجٌؿ، يستمدُّه، ف–عنو
أمددتؾ بأربعة آالؼ رجؿ، عمي كؿ قد إني  وكتب إليو عمر بف الخطاب:

عمرو،  األسود بف منيـ مقاـ األلؼ: الزبير بف العواـ، والمقداد بفألٍؼ: رجٌؿ 
.أي تكريـ أعظـ مف ىذا؟ وأي (ٕ)وعبادة بف الصامت، ومسممة بف مخمد(

بؿ شيد ليـ شيادة بالتميز في أعظـ المياديف أقوى مف تمؾ الشيادة؟
أعداؤىـ بيذا التميز، فأثناء فتح مصر " أرسؿ المقوقس رسمو ليستطمعوا 

واؿ المسمميف، ولما رجعوا سأليـ: كيؼ رأيتموىـ؟ قالوا: رأينا قوما الموت أح
أحب إلى أحدىـ مف الحياة، والتواضع أحب إلييـ مف الرفعة، ليس ألحدىـ 
في الدنيا رغبة وال نيمة، وأميرىـ كواحد منيـ ... وعندئذ قاؿ المقوقس: 

ىا، وما يقوى عمى قتاليـ والذي ُيْحَمؼ بو، لو أف ىؤالء استقبموا الجباؿ ألزالو 
 .(ٖ)أحد " 

والمسمموف مطالبوف شرعا بأف يأخذوا موقع التقدـ في ىذا المجاؿ؛ 
خاصة في زمف  وحمايًة ألمَّة اإلسبلـ مف المتربصيف بيا، ،نصرًة لديف اهلل

مف ِقَبِؿ َمْف ال يرقبوف في  ،الييمنة العسكرية نحوالتسابؽ العالمي المحمـو 
 مؤمف إالِّ وال ذمة.

ومف أراد أف يتعرؼ عمى مجاالت التميز في اإلسبلـ فميقرأ ما ورد في 
الكتاب والسنة عف النظـ اإلسبلمية، وما سطَّره عمماء المسمميف في مؤلفاتيـ 
شرحا وتفصيبل لدقائقيا، ساعتيا سيدرؾ أف اإلسبلـ عني عناية فائقة 

 لتميز في كافة مجاالت الحياة.بتحقيؽ ا
                                                           

 .1111أعذ اٌغبثخ فٟ ِؼشفخ اٌظسبثخ، الثٓ األث١ش، طـ ( 1)

وٕض اٌؼّبي فٟ عٕٓ األلٛاي ٚاألفؼبي، ٌٍؼالِخ ػالء اٌذ٠ٓ ػٍٟ اٌّزمٟ إٌٙذٞ، سلُ ) ( 2)

14221 .) 

 .33فزر ِظش، د. خّبي ػجذ اٌٙبدٞ، طـ ( أظش: 3)
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ُّاملطلبُّالرابع
ُّمعايريُّالتميزُّيفُّاإلصالمُّوخصائصها

 أوال: معايير التميز في اإلسبلـ:
التي إف حرص المسمموف لقد وضع اإلسبلـ لمتميز بعض المعايير 

عمى تطبيقيا لبرز التميز في كافة مياديف حياتيـ، ومف أبرز تمؾ المعايير ما 
 يمي:
 األوؿ: الكفاءة:المعيار * 

والكفاءة درجات، فيناؾ الكؼء، وىناؾ األكفأ، واإلسبلـ يحث عمى 
حسب معايير معينة، وضوابط معمنة، بما يناسبو، اختيار األكفأ في كؿ مجاؿٍ 

تتبلشى معيا الوساطة والمحسوبية؛ إعبلًء لممصمحة العامة عمى المصالح 
 الشخصية، وحرصا عمى تحقيؽ التميز.

 ومما يدؿ عمى ذلؾ: 
في اختيار رسمو إلى المموؾ  –صمى اهلل عميو وسمـ  –دقة النبي  -ٔ

لسفرائو قائما  -صمى اهلل عميو وسمـ  -واألمراء، فقد كاف " اختيار النبي 
يتحموف بالعمـ والفصاحة، والصبر  عمى مواصفات رباىـ عمييا، فكانوا

 . (ٔ)"والشجاعة، والحكمة وحسف التصرؼ، وحسف المظير
باختيار قادة الجيوش، كما في  –صمى اهلل عميو وسمـ  –عناية النبي  -ٕ

قاؿ: كاف عمي قد تخمؼ عف  –رضي اهلل عنو  –حديث سممة بف األكوع 
في خيبر، وكاف َرِمدًا، فقاؿ: أنا أتخمؼ عف  –صمى اهلل عميو وسمـ  –النبي 

ي صمى اهلل عميو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ! فخرج عميّّ فمحؽ بالنب
 -وسمـ، فمما كاف مساء الميمة التي فتحيا اهلل في صباحيا، قاؿ رسوؿ اهلل 

غدا رجُؿ  –أو ليأخذف بالراية  –: ) ألعطيف الراية -صمى اهلل عميو وسمـ 
                                                           

إٌٝ اٌٍّٛن ٚاألِشاء، ِمبي ػٍٝ ِٛلغ إعالَ  –طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  – سعبئً إٌجٟ( 1)

 ٠ٚت.
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يحبو اهلل ورسولو، أو قاؿ: يحب اهلل ورسولو، يفتح اهلل عميو (، فإذا نحف 
صمى اهلل عميو  -مي، فأعطاه رسوؿ اهلل بعمّي، وما نرجوه، فقالوا: ىذا ع

في حؽ  –صمى اهلل عميو وسمـ  –،وقولو (ٔ)الراية، ففتح اهلل عميو –وسمـ 
لما عمـ باعتراض بعض الصحابة عمى  –رضي اهلل عنو  –أسامة بف زيد 

توليتو قيادة الجيش رغـ صغر سنو، وتقديمو عمى القادة الكبار مف 
تطعنوا في إمارتو فقد طعنتـ في إمارة أبيو مف المياجريف واألنصار: ) إف 

ف ىذا  ، وا  ف كاف مف أحبّْ الناس إليَّ قبمو. وأيـ اهلل لقد كاف خميقا لئلمارة، وا 
 . (ٕ)لمف أحبّْ الناس إليَّ بعده (

بتحديد مواصفات األولى بإمامة  –صمى اهلل عميو وسمـ  –عناية النبي  -ٖ
قاؿ: قاؿ  –رضي اهلل عنو  -نصاري ، فعف أبي مسعود األ الناس في الصبلة

ـْ ِلِكتَاِب المَِّو، َفِإْف -صمى اهلل عميو وسمـ  -رسوؿ اهلل : )َيُؤُـّ اْلَقْوـَ َأْقَرُؤُى
ـْ  ـْ ِبالسُّنَِّة، َفِإْف َكاُنوا ِفي السُّنَِّة َسَواًء َفَأْقَدُمُي َكاُنوا ِفي اْلِقرَاَءِة َسَواًء َفَأْعَمُمُي

ـْ ِسْمًما اُنوا ِفي اْلِيْجَرةِ ِىْجَرًة، َفِإْف كَ  ، َواَل َيُؤمَّفَّ الرَُّجُؿ الرَُّجَؿ ِفي َسَواًء َفَأْقَدُمُي
 .(ٖ)ُسْمَطاِنِو، َواَل َيْقُعْد ِفي َبْيِتِو َعَمى َتْكِرَمِتِو ِإالَّ ِبِإْذِنو ( 

مف مؤىبلت  –عميو السبلـ  –ما ذكره القرآف عمى لساف ابنة شعيب  -ٗ
مف  إف خيرقالت إحداىما يا أبت استئجره : ) -عميو السبلـ  –سيدنا موسى 

 . (ٗ)استئجرَت القوي األميف ( 
وقد جاء التحذير النبوي مف إسناد األمر إلى غير أىمو، مبينا أف ذلؾ 

لمف سألو: متى  – عميو وسمـ صمى اهلل –مف إضاعة األمانة، فقاؿ 
                                                           

أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) فضبئً اٌظسبثخ ( ثبة ) ِٓ فضبئً ػٍٟ ثٓ أثٟ ( 1)

 (.  2412طبٌت سضٟ هللا ػٕٗ ( زذ٠ث سلُ ) 

بة ) فٟ وز –سضٟ هللا ػّٕٙب  –أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش ( 2)

 (. 4251اٌّغبصٞ ( ثبة ) غضٚح ص٠ذ ثٓ زبسثخ ( زذ٠ث سلُ ) 

أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٗ فٟ وزبة ) اٌّغبخذ ِٚٛاضغ اٌظالح ( ثبة ) ِٓ أزك ( 3)

 (. 623ثبإلِبِخ؟ ( زذ٠ث سلُ ) 

 .26( عٛسح اٌمظض، ا٠٢خ سلُ 4)
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الساعة؟: ) إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة (، قاؿ: كيؼ إضاعتيا؟ قاؿ: ) 
 (ٔ)إلى غير أىمو فانتظر الساعة (. إذا وسّْد األمرُ 

 : لشرع اهللالمتابعة  المعيار الثاني:* 
إف التميز الحؽ بالمنظور اإلسبلمي في كؿ ما ورد في الشرع بيانو ال 
يتحقؽ إال بالمتابعة لشرع اهلل متابعًة مرتكزًة عمى الفيـ الرشيد والتطبيؽ 

 السديد.
 " إف األمة اإلسبلمية بمغت مف التماـ والكماؿ والقوة الذروة عندما

 .(ٕ)تمثمت اإلسبلـ في حياتيا، وطبقتو في جميع شؤونيا "
فانتيوا : ) وما آتاكـ الرسوؿ فخذوه وما نياكـ عنو -تعالى  –قاؿ 

صمى اهلل  -أف النبي  -رضي اهلل عنيما  -، وعف جابر بف عبد اهلل (ٖ)(
ـْ َما َلْف َتِضمُّوا َبْعَدُه  -عميو وسمـ  خطبيـ بعرفة، وقاؿ: )... َوَقْد َتَرْكُت ِفيُك

ـْ  ـْ ُتْسأَُلوَف َعنّْي، َفَما َأْنُت ـْ ِبِو، ِكتَاُب اهلِل، َوَأْنُت َقاِئُموَف؟ ( َقاُلوا: ِإِف اْعَتَصْمُت
َنْشَيُد َأنََّؾ َقْد َبمَّْغَت َوَأدَّْيَت َوَنَصْحَت، َفَقاَؿ ِبِإْصَبِعِو السَّبَّاَبِة، َيْرَفُعَيا ِإَلى 

َـّ اْشَيْد( َثبَلَث َمرَّاتٍ ِء َوَيْنُكُتَيا ِإَلى النَّاِس: السََّما َـّ اْشَيْد، المُي  . (ٗ))المُي
تكوف اليداية والسعادة والتميز، وأما اإلعراض  وبيذا االتباع لشرع اهلل

 قاؿ اىبطا منيا : )-سبحانو  –قاؿ أو االبتداع فنتيجتو الضبللة والشقاء، 
جميعا بعضكـ لبعض عدو فإما يأتينكـ مني ىدى فمف اتبع ىداي فبل يضؿ 
وال يشقى . ومف أعرض عف ذكري فإف لو معيشة ضنكا ونحشره يـو القيامة 

                                                           

فٟ وزبة ) اٌؼٍُ ( ثبة  -سضٟ هللا ػٕٗ  –أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح ( 1)

َُّ اٌسذ٠ث ثُ أخبة اٌغبئً ( زذ٠ث سلُ )   51) ِٓ عئً ػٍّب ٚ٘ٛ ِشزغً فٟ زذ٠ث فأر

 .) 

دساعبد فٟ ر١ّض األِخ اإلعال١ِخ ِٚٛلف اٌّغزششل١ٓ ِٕٗ، د. إعسبق ثٓ ػجذ هللا (2)

 .1/51اٌغؼذٞ، 

 .2اٌسشش، ِٓ ا٠٢خ سلُ ( عٛسح 3)

أخشخٗ ِغٍُ فٟ طس١سٙفٟ وزبة ) اٌسح ( ثبة ) زدخ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( ( 4)

 (.  1212زذ٠ث سلُ ) 
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رب لـ حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا . قاؿ كذلؾ أتتؾ آياتنا أعمى . قاؿ 
 .(ٔ)فنسيتيا وكذلؾ اليـو تنسى (

وأي توفيؽ يكوف لمعباد الذيف يظنوف أف عقوليـ وأفكارىـ أرقى مف 
 ؟!وحي السماء

 * المعيار الثالث: االنضباط بالموائح المنظمة لمعمؿ واإلبداع في التطبيؽ:
بالموائح التي ال تخالؼ شرع اهلل، ألف تمؾ والمقصود ىنا االنضباط 

حقؽ اليدؼ رجى معو تالموائح يصيغيا ويقررىا أىؿ االختصاص والخبرة بما ي
وال تؤخذ أ، وبناًء عميو ال يستساغ أبدا أف ُيْضَرب بيا عرض الحائط المنشود

بعيف االعتبار، ويتحوؿ العمؿ إلى جيد فردي اجتيادي عشوائي، إف مثؿ ىذه 
الفوضوية ال يمكف أف تثمر تميزا، ال عمى المستوى الفردي، وال عمى الحالة 

المستوى المؤسسي، ومف ثـ وجب االنضباط بالموائح المنضبطة بالضوابط 
: ) يا أييا الذيف -تعالى  –قاؿ الشرعية أو الخالية مف المخالفات الشرعية، 

زعتـ في شيء آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأولي األمر منكـ فإف تنا
فردوه إلى اهلل والرسوؿ إف كنتـ تؤمنوف باهلل واليـو اآلخر ذلؾ خير وأحسف 

 . (ٕ)تأويبل (
وليس معنى االنضباط بالموائح كبت اإلبداع التطبيقي، فالتميز ىنا 
يكوف في حسف تطبيؽ ما تنص عميو الموائح، وىذا أمر نممسو أثناء التعامؿ 

كثير مف المؤسسات، وما بينيـ مف فروؽ في مع العامميف أو الموظفيف في 
 كيفية التعامؿ مع التزاـ الجميع بالموائح.

يعنى عناية فائقة باختيار  –صمى اهلل عميو وسمـ  –ولذلؾ كاف النبي 
أصحابو الذيف يرسميـ إلى األمصار لدعوة الناس إلى اإلسبلـ أو لتعميميـ 

ى المموؾ واألمراء، ممف يتوافر ، وكذلؾ الذيف يرسميـ برسائمو إلأحكاـ اإلسبلـ
                                                           

 .126-123( عٛسح طٗ، ا٠٢بد سلُ 1)

 .51( عٛسح إٌغبء، ا٠٢خ سلُ 2)



 

 د. ِسّذ ٘الي اٌظبدق ٘الي               ٚاٌّدزّغاٌز١ُّّض فٟ اإلعالَ ٚأثشٖ ػٍٝ اٌفشد 

  542           م  1026 الثالثونالرابع دين بأسيوط ،العدد مجلة كلية أصول ال 
    
 
 
 
 
 
 

  
 

فييـ الحرُص عمى امتثاؿ التوجييات النبوية، إضافة إلى اإلبداع الذي 
 تقتضيو المستجدات والمواقؼ الطارئة.
أف –صمى اهلل عميو وسمـ  –النبي  رادوخير مثاؿ عمى ىذا عندما أ

قاؿ: ف؟كيؼ تقضي قاؿ: )إلى اليمف  –رضي اهلل عنو  –معاذ بف جبؿ يرسؿ 
في كتاب اهلل؟ قاؿ: فبسنة رسوؿ  يكفكتاب اهلل. قاؿ: فإف لـ ما في أقضي ب

قاؿ: أجتيد  يكف في سنة رسوؿ اهلل؟اهلل صمى اهلل عميو وسمـ. قاؿ: فإف لـ 
 . (ٔ)رأيي. قاؿ: الحمد هلل الذي وفؽ رسوَؿ رسوِؿ اهلل(

 ثانيا: خصائص معايير التميز في اإلسبلـ:
يا البشر ألنفسيـ أو يضعيا المتخصصوف إف معايير التميز التي يضع

في ىذا المجاؿ ) مجاؿ التطوير والجودة، والتنمية البشرية، وتطوير الذات 
َـّ فيي معرَّضٌة لمتغيير والزيادة  ... إلخ ( يعترييا القصور البشري، ومف ث

 والنقصاف أو االستبداؿ مف آف آلخر ومف مكاف آلخر.
تتسـ بسمات وخصائص السابؽ ذكرىا لكف معايير التميز في اإلسبلـ 

إلى أفٍؽ ترنو إليو أبصار الراغبيف في التميز، وتطمئف أفئدتيـ إلى  ترقى بيا
 موضوعيتيا وصدؽ نتائجيا وطيب أثرىا

فيي وحي مف اهلل في القرآف والسنة، وبتمؾ الربانية تأخذ  :الربانية-ٔ
 مباركة مف ورائيا.الميابة والقدسية والحرص عمى تطبيقيا، وتجنى الثمار ال

فيي معايير ثابتة لمتميز في كؿ زماف ومكاف، ال تتبدؿ؛ ألنيا :الثبات-ٕ
، فبل (ٕ)ربانية مف لدف عميـ خبير ) أال يعمـ مف خمؽ وىو المطيؼ الخبير (

 يستطيع أحد أف يزعـ أنيا ليست معايير لمتميز في أي زماف أو أي مكاف.

                                                           

) ِب أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ ػٓ سخبي ِٓ أطسبة ِؼبر فٟ وزبة ) األزىبَ ( ثبة ( 1)

( ٚلبي: ٘زا زذ٠ث ال ٔؼشفٗ إال ِٓ  1322خبء فٟ اٌمبضٟ و١ف ٠مضٟ ( زذ٠ث سلُ ) 

 ٘زا اٌٛخٗ، ١ٌٚظ إعٕبدٖ ػٕذٞ ثّزظً. 

 .14( عٛسح اٌٍّه، ا٠٢خ سلُ 2)
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الناس، أفرادا وجماعات، مف حققيا فيي معايير لمتميز لجميع الشموؿ: -ٖ
وطبقيا صار متميزا، فيي شاممة لكؿ مف تتوافر فيو، وشاممة لمدنيا واآلخرة، 

 فمف حرص عمييا ناؿ التميز والفضؿ في الدنيا واآلخرة.
فيي معايير أثبت الواقع فعاليتيا، وأف الممتزميف بيا مف أبرز الواقعية: -ٗ

 الرواد في كؿ مجاالت الحياة.
ُّامشاملطلبُّاخل

ُّصبلُّحتقيكُّالتميز
نما ىو ىدؼ يحتاج اإلنساف إلى أف  إف التميز ال يأتي مف فراغ، وا 

 ويمكف تقسيـ تمؾ السبؿ إلى قسميف:يسمؾ عدة سبمكي يصؿ إليو، 
 :القسـ األوؿ: السبؿ الذاتية لتحقيؽ التميز 

 تمؾ السبؿ ما يمي:أبرز ومف 
المناسب لموصوؿ إلى اليدؼ والتخطيط الجيد  : تحديد اليدؼأوال

فينبغي أف يكوف التميز في مجاؿ محدد وبدرجة محددة ىدفا يسعى المنشود:
رؤية واضحة لما يريد أف يفعمو، عمى أف تكوف  وإليو اإلنساف،وأف تكوف لدي

ىذه الرؤية مرتبطة باهلل، مع التعرؼ واالطبلع عمى تجارب السابقيف 
 لبلستفادة منيا.

يخطط لكؿ أمر؛ مف باب  –مى اهلل عميو وسمـ ص –وقد كاف النبي 
األخذ باألسباب، مع قمة توكمو عمى رب العالميف، ترى ذلؾ التخطيط واضحا 
في ىجرتو، وفي دعوتو، وفي غزواتو، وفي معاىداتو، وفي رسائمو إلى 
المموؾ واألمراء... إلخ، فبدوف تحديد ىدؼ وتخطيط جيد لموصوؿ إليو يبقى 

 ؿ. التميز بعيد المنا
الحتراميا، وتنميتيا، ثانيا: وقوؼ اإلنساف عمى مواىبو وممكاتو وقدراتو:

وتوظيفيا التوظيؼ المناسب الذي يرتقي بو إلى قمة التميز واإلبداع 
 واالبتكار.
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تميزه في العمـ  –رضي اهلل عنو  -وقد أعمف عبد اهلل بف مسعود 
أُنزَلت سورة مف كتاب اهلل إال بالقرآف، حيث قاؿ: ) واهلل الذي ال إلو غيره، ما 

أنا أعمـ أيف نزلت، وال أنزلت آية مف كتاب اهلل إال أنا أعمـ فيمف نزلت، ولو 
 .(ٔ)أعمـ أحدا أعمـ مني بكتاب اهلل تبمغو اإلبؿ لركبت إليو (

مجاؿ تميزه؛ ليتولى مقاليده في  –عميو السبلـ  –وأعمف سيدنا يوسؼ 
: ) وقاؿ الممؾ ائتوني -سبحانو  –اؿ ربنا مصر بعد أف مكَّف لو ربو، كما ق

بو أستخمصو لنفسي فمما كممو قاؿ إنؾ اليـو لدينا مكيٌف أميف . قاؿ اجعمني 
عمى خزائف األرض إني حفيظ عميـ . وكذلؾ مكنا ليوسؼ في األرض يتبوأ 

 . (ٕ)منيا حيث يشاء نصيب برحمتنا مف نشاء وال نضيع أجر المحسنيف (
اف لما يتميز بو عيب وال حرج إذا قصد تعريؼ وليس في ذكر اإلنس

الناس بقدراتو؛ ليتـ توظيفيا التوظيؼ المناسب المحقؽ لممصمحة، أو قصد 
اقتداء الناس بو في ىذا التميز فيما يرضي اهلل، ولـ يقصد الرياء والمفاخرة؛ 

في تفسيره لما ورد في القرآف الكريـ عمى  –رحمو اهلل  –ولذلؾ قاؿ ابف كثير 
اف يوسؼ عميو السبلـ ) اجعمني عمى خزائف األرض إني حفيظ عميـ (: " لس

َمَدَح نفسو، ويجوز لمرجؿ ذلؾ إذا ُجِيَؿ أمُره لمحاجة، وذكر أنو }حفيظ{ أي 
خازف أميف، }عميـ{ ذو عمـ وبصيرة بما يتواله. وسأؿ العمؿ لعممو بقدرتو 

فيو وتكرمة لو "  عميو، ولما فيو مف المصالح لمناس، فأجيب إلى ذلؾ رغبة
(ٖ). 

ىذا األمر، فكاف يوظؼ  -صمى اهلل عميو وسمـ  –وقد راعى النبي 
رضي اهلل  –أصحابو فيما يتميزوف بو مف عمؿ، فاستعمؿ خالد بف الوليد 

في قيادة الجيش؛ لما تمّيز بو مف خبرة قتالية، فكاف النصر حميفو  -عنو 
                                                           

فٟ وزبة ) فضبئً اٌمشآْ  –سضٟ هللا ػٕٗ  –أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ طس١سٗ ػٓ ِغشٚق ( 1)

اء ِٓ أطسبة إٌجٟ طٍٝ  (. 5112هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( زذ٠ث سلُ )  اٌمشآْ ( ثبة ) اٌمشَّ

 .56-54( عٛسح ٠ٛعف، ا٠٢بد سلُ 2)

 أظش: رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ، الثٓ وث١ش    /    .( 3)
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إلى جواره؛ لما رأى فيو  -عنو رضي اهلل  –في كؿ معركة، وادَّخر أبا ىريرة 
مف التميز في الحفظ والذاكرة، فروى لنا أكثر مف أربعة آالؼ حديث، واختار 

لتعمـ المغات؛ ليتسنى لو ترجمة الكتب التي  -رضي اهلل عنو  –زيد بف ثابت 
 .تأتيو، فأتقف السريانية في خمسة عشر يوماً 

فتميز اإلنساف في مجاٍؿ ال وينبغي أف يراَعى ىذا األمر لتحقيؽ التميز، 
يحبو، أو ال يممؾ مؤىبلتو مف الصعوبة بمكاف، بؿ يمكف القوؿ: إنو شبو 

 مستحيؿ.
التدريب الجيد وبذؿ الجيد لموصوؿ إلى التميز نظريا ،و تنامي المعرفةثالثا: 
صمى  –فمف ظف أنو قد عمـ فقد جيؿ، وقد أمر رب العالميف نبيو  وعمميا:

، وكؿ (ٔ)يتضرع إلى ربو داعيا ) وقؿ رب زدني عمما (  أف –اهلل عميو وسمـ 
مسمـ عميو أف يسعى إلى زيادة العمـ والمعرفة عموما، وفي مجاؿ عممو أو 

، فالتميز يحتاج إلى مواكبة المستجدات بشكؿ مستمر تخصصو خصوصا
 . نظريا، والتدريب الجيد وبذؿ الجيد عمميا واالطبلع عمى كافة التطورات

 اإلماـ الشافعي، حيث قاؿ:وهلل در 

 بقدر الَكدّْ ُتْكَتَسب المعالي ومف طمب العبل سير الميالي

دػػػػػػػػػػومف راـ العبل مف غير ك أضاع العمر في طمب المحاؿ  

ز ثـ تناـ ليبلً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترـو الع يغوص البحَر مف طمب الآللي  

إفَّ التميز ال يتحقؽ في يـو وليمة، بؿ يجب أف يعمؿ  رابعا: احتراـ الوقت:
اإلنساف لبموغو ليؿ نيار، ويغتنـ كؿ وقتو؛ لتحقيؽ ما يصبو إليو مف 
إنجازات، فكـ مف إنساف ينجز عمبل مثؿ غيره، لكف التميز أف ينجز ذلؾ 

                                                           

 .114( عٛسح طٗ، ِٓ ا٠٢خ سلُ 1)
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العمؿ بدقة وسرعة. ومف يحرص عمى الوقت تظير مبلمح تميزه في كثير مف 
 تتحدث عنو إنجازاتو في حياتو وبعد مماتو.اإلنجازات.و 

فاإلنساف الصالح الراقي ىو مف يحتـر وقتو وال يضيعو، بؿ يستثمره 
 .في أعماؿ البر والخير، وفي الوصوؿ إلى اإلبداع واالبتكار

صمى اهلل  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما  -عف بف عباس 
ا قبؿ خمس: شبابؾ قبؿ ىرمؾ، لرجؿ وىو يعظو: ) اغتنـ خمس -عميو وسمـ 

وصحتؾ قبؿ سقمؾ، وغناءؾ قبؿ فقرؾ، وفراغؾ قبؿ شغمؾ، وحياتؾ قبؿ 
 . (ٔ)موتؾ( 

صمى  –قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  –رضي اهلل عنو  –وعف أبي برزة األسممي
: ) ال تزوؿ قدما عبد يـو القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيما -اهلل عميو وسمـ 

أفناه؟ وعف عممو فيـ فعؿ؟ وعف مالو مف أيف اكتسبو؟ وفيـ أنفقو؟ وعف 
  . (ٕ)جسمو فيـ أببله؟ ( 

 وهلل در اإلماـ الشافعي، حيث قاؿ:

 إذا ىبت رياحؾ فاغتنميا فعقبى كؿ خافقة سكوف

 وال تغفؿ عف اإلحساف فييا فبل تدري السكوف متى يكوف

عف فاإلخبلص هلل مف أبرز عوامؿ التوفيؽ،  خبلص هلل تعالى:اإل: خامسا
صمى اهلل عميو وسمـ  –أنو قاؿ لرسوؿ اهلل  –رضي اهلل عنو  –معاذ بف جبؿ 

                                                           

( ٚلبي: طس١ر  2246أخشخٗ اٌسبوُ فٟ اٌّغزذسن فٟ وزبة ) اٌشلبق ( زذ٠ث سلُ ) ( 1)

  ػٍٝ ششط اٌش١خ١ٓ ٌُٚ ٠خشخبٖ.

أخشخٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ فٟ وزبة ) طفخ اٌم١بِخ ٚاٌشلبئك ٚاٌٛسع ػٓ سعٛي هللا ( 2)

( ٚلبي: زذ٠ث زغٓ  2412طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( ثبة ) فٟ اٌم١بِخ ( زذ٠ث سلُ ) 

 طس١ر، ٚطسسٗ األٌجبٟٔ فٟ طس١ر عٕٓ اٌزشِزٞ. 
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حيف بعثو إلى اليمف: يا رسوؿ اهلل، أوصني. قاؿ: ) اخمص دينؾ يكفؾ  –
 . (ٔ)العمؿ القميؿ ( 

التميز محفوؼ ببعض المخاطر التي قد ومما تجدر اإلشارة إليو أف 
يسقط فييا المتميز، كالوقوع في الغرور والعجب وحّب األنا والذكر، ألفَّ 

الصدؽ والوقار، فيغدو بيف الناس النجاح ُيمبس صاحبو أحد ثوبيف: إما ثوب 
، واإلخبلص يقي محبوبًا، أو ثوب التعالي والغرور، فيغدو عند الناس ممقوتاً 

 المتميز تمؾ المنزلقات.
والمتوكؿ عمى اهلل حقا يجمع بيف أمريف: األخذ  : التوكؿ عمى اهلل:سادسا

كؿ  باألسباب التي شرعيا اهلل دوف تقصير، وتعمؽ القمب باهلل، موقنا أف
شيء بيد اهلل سبحانو، وىذا التوكؿ يفتح كثيرا مف األبواب المغمقة، وييسر 

ويذلؿ كثيرا مف الصعاب التي يواجييا طالب التميز، كثيرا مف األمر العسير، 
، ولذلؾ أمر (ٕ): ) ومف يتوكؿ عمى اهلل فيو حسبو ( -سبحانو  –كما قاؿ 

التوكؿ ب -أتباعو تبع لو وكؿ  -نبيو المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ اهلل 
 . (ٖ)( وتوكؿ عمى اهلل وكفى باهلل وكيبل: ) -سبحانو  –عميو، فقاؿ

وربما يكوف الفشؿ مرًة أو قد يكوف دوف التميز عقبات، ف: الصبر:سابعا
 وبالصبر وتكرار المحاوالت يكوفإال أفَّ الفشؿ ليس نياية الطريؽ، مرات، 

األنبياء مع أقواميـ، فقد كانوا يكرروف ، كدأب بإذف اهلل النجاح والتوفيؽ
متحميف بالصبر  المحاولة تمو األخرى في سبيؿ ىداية الناس ودعوتيـ،

أييا الذيف آمنوا استعينوا بالصبر والصبلة إف ) يا:-جؿ وعبل  –قاؿ  الجميؿ،

                                                           

( ٚلبي: طس١ر  2244أخشخٗ اٌسبوُ فٟ اٌّغزذسن فٟ وزبة ) اٌشلبق ( زذ٠ث سلُ ) ( 1)

 اإلعٕبد ٌُٚ ٠خشخبٖ. 

 .3( عٛسح اٌطالق، ِٓ ا٠٢خ سلُ 2)

 .3( عٛسح األزضاة، ا٠٢خ سلُ 3)
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وما أكثر ورود األمر بالصبر في الكتاب والسنة، وما .(ٔ)اهلل مع الصابريف (
 إليو لمواجية شدائد الحياة وعقباتيا وتحديات التميز.أشد الحاجة 

 وهلل در مف قاؿ:

 دببُت لممجد والساعوف قد بمغوا ُجيد النفوس وألقػوا دونػو اأُلزرا

 وكابدوا المجد حتى مؿَّ أكثُرُىـ وعانؽ المجد مف أوفى ومف صبرا

آكموال تحسبف المجد تمرًا أنت  لف تبمغ المجد حتى َتْمَعَؽ الصػبرا  

فالتميز رحمة ال ينتيي دربيا، وليس ليا حدود أو حواجز  : عمو اليمة:اثامن
تقؼ عندىا، فبل تكاد تصؿ إلى مرحمة إال وتسمع مف األخرى نداء، وىكذا ما 

ي سبيؿ التميز مف والطموح الحقيقي ال سقؼ لو،وف .لمترقي مف انتياء
البد مف عمو اليمة، العقبات ما قد يفتر عنده طالب التميز، ولذا كاف 

 .لموصوؿ إلى رقي الفرد والمجتمع

صمى  -قاؿ: ) لما قبض رسوؿ اهلل -رضي اهلل عنو -عف ابف عباس
 -قمت لرجؿ مف األنصار: ىمـ فمنسأؿ أصحاب رسوؿ اهلل -اهلل عميو وسمـ

فإنيـ اليـو كثير، قاؿ: فقاؿ: واعجًبا لؾ! أترى الناس  -صمى اهلل عميو وسمـ
يث عف يفتقروف إليؾ؟ قاؿ: فترؾ ذلؾ، وأقبمت أسأؿ، فإف كاف ليبمغني الحد

رجؿ فآتي بابو وىو قائؿ فأتوسد ردائي عمى بابو تسفي الريح عمي مف 
التراب، فيخرج فيراني فيقوؿ: يا ابف عـ رسوؿ اهلل، ما جاء بؾ؟ ىبل أرسمت 
إلي فآتيؾ؟ فأقوؿ: ال، أنا أحؽُّ أف آتيؾ، فأسألو عف الحديث، فعاش ىذا 

لوني، فقاؿ: ىذا الرجؿ األنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسأ

                                                           

 .153( عٛسح اٌجمشح، ا٠٢خ سلُ 1)
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. فالتميز يحتاج إلى ىمة عالية تقود صاحبيا (ٔ)الفتى كاف أعقؿ مني( 
 وتدفعو إلى المعالي.

الممموالركوف بربما يصيبو الشعور فمف يسعى إلى التميز  : قوة اإلرادة:اتاسع
إلى االسترخاء والفتور إذا طاؿ بو األمد، أو تعاظـ عميو العنت، فيترؾ ما 

يحتاج إلى إرادة قوية ورباطة جأش تعصمو أعّده مف جيد وبناء، ولذلؾ فإنو 
مف خبلؿ مف خبلؿ ثقتو في اهلل، ثـ .إلى ذلؾ المنزلؽ الخطيرالتردي  مف

وصمدوا في  ،وواجيوا التحديات ،تاستقراء سير العظماء الذيف تحدوا العقبا
ما كانوا يريدوف،  –بفضؿ اهلل  –حتى تحقؽ ليـ  ،وجو المحف واالبتبلءات

، وفي مقدمتيـ أنبياء اهلل ورسمو، وفي مقدمة ولـ تكسر الظروؼ إرادَتيـ
األنبياء والمرسميف أولو العـز مف الرسؿ، أصحاب اإلرادة الحديدية في 

 -، ولذلؾ كاف التوجيو الرباني لخاتميـ محمد مواجية محف الدعوة إلى اهلل
أف يقتدي بيـ وينيج نيجيـ في الصبر عمى شدائد  -صمى اهلل عميو وسمـ 
: ) فاصبر كما صبر أولو العـز مف الرسؿ ... -تعالى  –طريؽ الدعوة، قاؿ 

 .(ٕ)اآلية ( 
صمى اهلل عميو  –وما أعظميا مف إرادة قوية ترجميا موقؼ الرسوؿ 

، نحو ثبلث سنوات حوصروا في شعب أبي طالب" وأصحابو الذيف  –وسمـ 
وسمعت أصوات النساء والصبياف  ،والجمود حتى أكموا أوراؽ الشجر

لـ تمف ليـ قناة، ولـ يتنازلوا عف عقيدتيـ، رغـ ذلؾ و  ،(ٖ)يتضاغوف جوعا " 
مرفوعي اليامة، جباىيـ ال حتى خرجوا مف ذلؾ الحصار الظالـ الغاشـ أعزًة 

: ) فما وىنوا لما أصابيـ في -تعالى  –تسجد إال هلل، وتحقؽ فييـ قوؿ اهلل 
 .(ٗ)سبيؿ اهلل وما ضعفوا وما استكانوا واهلل يحب الصابريف ( 

                                                           

 .1126/  2( اإلطبثخ فٟ ر١١ّض اٌظسبثخ، ٌإلِبَ اثٓ زدش، 1)

 .35( عٛسح األزمبف، ِٓ ا٠٢خ سلُ 2)

 .62،  66إٌجٟ اٌّخزبس، طـ ( أظش: سٚضخ األٔٛاس فٟ ع١شح 3)

 .146( عٛسح آي ػّشاْ، ِٓ ا٠٢خ سلُ 4)
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يحتاج إلى تجديد لروح األمؿ في إف طالب التميز  األمؿ في اهلل:عاشرا: 
: ) -تعالى  –القرآف والسنة، قاؿ  ، مف خبلؿ توجيياتحينا بعد حيف نفسو

: ) -جؿ وعبل  –، وقاؿ (ٔ)إنو ال ييأس مف روح اهلل إال القـو الكافروف (
وفي موقؼ اليجرة والمشركوف  ، (ٕ)ومف يقنط مف رحمة ربو إال الضالوف ( 

 –لصاحبو أبي بكر  –صمى اهلل عميو وسمـ  –عمى باب الغار يقوؿ النبي 
: ) إال تنصروه فقد -تعالى  –القرآف في قولو  ما حكاه –رضي اهلل عنو 

نصره اهلل إذ أخرجو الذيف كفروا ثاني اثنيف إذ ىما في الغار إذ يقوؿ لصاحبو 
 .(ٖ)ال تحزف إف اهلل معنا ... اآلية (

إف " األمؿ قوة دافعة تشرح الصدر لمعمؿ، وتخمؽ دواعي الكفاح مف 
وتدفع الكسوؿ إلى الجد،  أجؿ الواجب، وتبعث النشاط في الروح والبدف،

والمجد إلى المداومة عمى جده، والزيادة فيو تدفع المخفؽ إلى تكرار المحاولة 
حتى ينجح، وتحفز الناجح إلى مضاعفة الجيد ليزداد نجاحو. إف الذي يدفع 
الزارع إلى الكدح والعرؽ أممو في الحصاد، والذي يغري التاجرباألسفار 

لذي يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أممو في والمخاطر أممو في الربح، وا
النجاح، والذي يحفز الجندي إلى االستبساؿ أممو في النصر، والذي ييوف 
عمى الشعب المستعبد تكاليؼ الجياد أممو في التحرر، والذي يحبب إلى 
المريض الدواء المر أممو في العافية، والذي يدعو المؤمف أف يخالؼ ىواه 

 .في رضوانو وجنتوويطيع ربو أممو 
، فمو وقؼ عباقرة العمـ واالختراع عند  األمؿ البد منو لتقدـ العمـو
مقررات زمنيـ، ولـ ينظروا إال إلى مواضع أقداميـ، ولـ يمدىـ األمؿ بروحو 

                                                           

 .56( عٛسح اٌسدش، ِٓ ا٠٢خ سلُ 1)

 .22( عٛسح ٠ٛعف، ِٓ ا٠٢خ سلُ 2)

 .41( عٛسح اٌزٛثخ، ِٓ ا٠٢خ سلُ 3)
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في كشؼ المجيوؿ، واكتساب الجديد مف الحقائؽ والمعارؼ، ما خطا العمـ 
 .إلى القمرخطواتو الرائعة إلى األماـ ووصؿ باإلنساف 

ذا فقد المصمح أممو فقد  واألمؿ البد منو لنجاح الرساالت والنيضات، وا 
دخؿ المعركة ببل سبلح يقاتؿ بو، بؿ ببل يد تمسؾ بالسبلح، فأنى يرتقب لو 

 انتصار وفبلح؟
ذا استصحب األمؿ فإف الصعب سييوف، والبعيد سيدنو، واألياـ تقرب  وا 

 .(ٔ)البعيد، والزمف جزء مف العبلج " 
 :القسـ الثاني: السبؿ الخارجية لتحقيؽ التميز 

 ومف أبرز تمؾ السبؿ ما يمي:
وتتمثؿ في األسرة التي تراقب وترعى  البيئة المشجعة عمى التميز:أوال:

وتشجع، والمؤسسة التعميمية التي تعمـ وتستكشؼ وتحفز، واألصدقاء 
، والدولة التي المتميزيف المخمصيف الذيف ينصحوف وينافسوف التنافس البناء

تشجع عمى اإلبداع والتميز، وتكافيء المتميزيف، وتوفر ليـ ما يرقى 
بإبداعاتيـ ويخرج أفكارىـ إلى الواقع العممي، فيعـ الخير، ويكوف الرقي لمفرد 

 والمجتمع.
فالنفوس البشرية يتقاسميا الترغيب والترىيب، فمف :الترغيب والترىيبثانيا: 

 الترىيب.الترغيب يصمحو يصمحو ال 
، التميزلموقوؼ عمى مدى تحقؽ : التقييـ المستمرو المتابعة الدقيقة : الثثا

 ولتتمايز الصفوؼ، واألصناؼ، ويتـ التعامؿ مع كؿ فئة بما يتناسب معيا.
واليدؼ األساس مف المتابعة والتقييـ أف تكوف تعزيزا وتحفيزا 

 لممتميزيف، وتصويبا وتسديدا لممقصريف.
 وتتمثؿ في: المحاسبة:: ارابع

                                                           

 .26،  22( أظش: اإل٠ّبْ ٚاٌس١بح، د. ٠ٛعف اٌمشضبٚٞ، طـ 1)
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: ) ىؿ جزاء -تعالى  –مكافأة أىؿ التميز واإلحساف، كما قاؿ اهلل  -ٔ
، وفي ذلؾ تحفيز ليـ؛ ليستمروا في طريؽ التميز، (ٔ)اإلحساف إال اإلحساف (

حريصيف عمى مزيد مف التقدـ في ىذا الطريؽ، ودفع لغيرىـ ليقتدوا بيـ 
 ويسيروا عمى دربيـ. 

المقصريف بما يتناسب مع تقصيرىـ. فعدـ المعاقبة يشجع مجازاة  -ٕ
المقصريف عمى االستمرار، ويجريء غيرىـ عمى أف يسمكوا سبيميـ، واألثر 

 السيء يعـ الجميع.
كؿ تمؾ السبؿ الذاتية والخارجية تتضافر فيما بينيا لتحقيؽ التميز وال 

 يستغني أي طالب لمتميز عنيا.
 

  

                                                           

 .61( عٛسح اٌشزّٓ، ا٠٢خ سلُ 1)
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ُّاملبحثُّالثاني
ُّعلىُّالفردُّواجملتمعُّالتميزأثرُّ

إف التميز ُيْمَمُس أثره في عمى مستوى الفرد وعمى مستوى المجتمع، 
 ويتضح ذلؾ مف خبلؿ المطمبيف التالييف:  

ُّاملطلبُّاألول
ُّأثرُّالتميزُّعلىُّالفردُّ

الذي دعا إليو اإلسبلـ عندما يترجمو المسمـ ويجسده واقعا  زَ إف التميُّ 
المسمـ الممتـز ثماره الطيبة، وآثاره المرضيَّة، ومنيا يجني ممموسا في حياتو 

 ما يمي:
 حيث يحصؿ المتميز عمى: أوال: األثر الديني:

إف اهلل : -صمى اهلل عميو وسمـ  –محبة اهلل ورضاه، كما قاؿ رسوؿ اهلل  -ٔ
 ، ومحبة اهلل تتضمف رضاه.(ٔ)إذا عمؿ أحكـ عمبل أف يتقنو ( يحب 

 ر بو اإلسبلـ مف التميز والسعي إلى تحقيقو.أجر االمتثاؿ لما أم -ٕ
ويتمثؿ في اعتزاز المتميز بقيمتو ودوره البنَّاء في  ثانيا: األثر النفسي:

 ركيزة خير وتنمية ألمتو.الحياة، ورجاؤه أف يكوف 
ويتمثؿ في حسف سيرتو وزيادة حبو واحترامو في  ثالثا: األثر االجتماعي:

قموب الناس، فتميزاإلنساف يجعؿ سيرتو عطرة وذكره طيبا عمى ألسنتيـ في 
حضوره وغيابو، وىذا يدفعيـ إلى اإلقباؿ عميو، والثقة فيو، واالرتباط بو، 

صمى اهلل  –والتآلؼ معو، ومما يبيف ذلؾ األثر االجتماعي لمتميز أف النبي 
تميز بيف الناس بالصدؽ واألمانة قبؿ أف يوحى إليو، فمقبوه  –وسمـ عميو 

حتى َمْف عادوه بعد  –بالصادؽ األميف، وبناء عمى ىذا التميز قصده الناس 
فوضعوا أماناتيـ عنده، وكانوا يرتضونو حكما إذا ما استحكـ الخبلؼ  –بعثتو 

                                                           

(، ٚروشٖ  4326ثشلُ )  –سضٟ هللا ػٕٙب  –أخشخٗ أثٛ ٠ؼٍٝ فٟ ِغٕذٖ ػٓ ػبئشخ ( 1)

 ٔظشا ٌشٛا٘ذٖ. ( ٚطسس1113ٗاألٌجبٟٔ فٟ اٌظس١سخ ثشلُ ) 
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ؿ حوؿ مف يحظى بينيـ، كما حدث أثناء إعادة بناء الكعبة واختبلؼ القبائ
 بشرؼ وضع الحجر األسود في مكانو.

 ويتمثؿ في: رابعا: األثر االقتصادي:
 ثراًء وخيرا وبركة.كثرة اإلنجازات المتميزة تعود عمى صاحبيا  -ٔ
التميز يرغّْب الناس في التعامؿ االقتصادي مع المتميز؛ لبلستفادة مف  -ٕ

صمى اهلل عميو  –تميزه، فيعـ الخير، وقد سبؽ أف ذكرت أف أمانة النبي 
خبلصو وصدقو في التجارة كانت سببا في أف تطمب منو السيدة  –وسمـ  وا 
 مف غيره.  أف يتاجر في ماليا، وأف تعطيو أكثر -رضي اهلل عنيا  –خديجة 

 
ُّاملطلبُّالثاني

ُّأثرُّالتميزُّعلىُّاجملتمع
عمى المجتمع، فالمجتمع  -أيضا  -إف آثار التميز عمى الفرد تنسحب 

ضافة إلى اآلثار السابقة أذكر اعدتأعبارة عف عدد مف األفراد، أيِّا كان دىـ، وا 
 في ىذا المطمب عددا مف آثار التميز عمى المجتمع:

 التقدـ والحضارة واالزدىار:أوال: التميز سبيؿ 
المجتمع الذي تبرز فيو قيمة التميز يحقؽ تطورا شامبل في كافة إف 

التميز سبيؿ التقدـ والحضارة واالزدىار، وىو سبب رئيس في المجاالت " ف
ظيور االكتشافات العممية، التي أفادت األمـ البشرية، وتاريخنا اإلسبلمي 

ذيف أثروا الفكر اإلنساني بمؤلفاتيـ يشيد لممتميزيف مف ىذه األمة، ال
نجازاتيـ العممية، في الطب  ،والكيمياء، والجبر ،والرياضيات، والفيزياء ،وا 

والبصريات... حتى كانت كتبيـ تدرس في جامعات  ،واليندسة، وعمـ الفمؾ
 .(ٔ)"  أوروبا

                                                           

( اٌز١ّض فٟ اإلعالَ ِطٍت ششػٟ ٚضشٚسح ٠مزض١ٙب رمذَ األِخ، د. أٔظ ِسّذ لظبس، 1)

 َ. 2111/ ١22/2خ ( ثزبس٠خ ِمبي ثٍّسك خش٠ذح االرسبد اإلِبسار١خ ) إٌغخخ اإلٌىزشٚٔ
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فقد " قاـ عدد مف العمماء المسمميف بإسيامات عديدة في العمـ في 
المجاالت عمى فترات متعاقبة مف الزمف، كؿ عمى حسب اىتماماتو، مختمؼ 

سواء كانت عممية تطبيقية أو دينية أو لغوية أو فمسفية أو اجتماعية. فقد 
 الطب  الذي أضحى مرجعًا أساسيًا في القانوف في الطب كتاب ابف سينا قدـ

، عمـ العمراف ىو أوؿ مف تكمـ عف ابف خمدوف لفترات طويمة، كما أف 
فيعتبر المؤسس  ابف الييثـ الحديث، أما عمـ االجتماع ويعتبر بذلؾ مؤسس

 عرض كما  ، المنيج العممي (، ومف روادبصرياتال)المناظر األوؿ لعمـ
( أوؿ حؿ منيجي لممعادالت  حساب الجبر والمقابمةفي كتابو )   الخوارزمي 

 اإلدريسي  كما برز ،عمـ الجبر الخطية والتربيعية، ويعتبر مؤسس
، وقد برز غيرىـ الكثير الذيف تمت ترجمة الخرائط ورسـ  الجغرافيا في 

والمغات األجنبية األخرى. وقد كاف ىنالؾ مف ىـ رعاة  البلتينية مؤلفاتيـ إلى
وأبو العباس عبد اهلل  ،ىاروف الرشيد منيـ: لعمماء مف الخمفاء،لمعمـ وا
والحاكـ  ،اهلل والمتوكؿ عمى ،والمعتصـ باهلل ، والذي يعد نفسو عالمًا،المأموف
 .(ٔ)، وغيرىـ مف الذيف عمموا عمى دعـ العمماء في عموميـ " بأمر اهلل
لوصؼ مرحمة تاريخية   الذىبي لئلسبلـالعصر  ويستخدـ وصؼ" 

 الحضارة اإلسبلمية فييا متقدمة، وتمتد مف منتصؼ القرف الثامف  كانت
 .والخامس عشر الميبلدي الرابع عشر القرف  لغاية 

 سياـباإل العالـ اإلسبلمي وتجار وعمماء ميندسو قاـ خبلؿ ىذه الفترة
  واألدب  والصناعة  واالقتصاد  والزراعة  الفف  حقوؿبشكؿ كبير في 

، مف خبلؿ المحافظة عمى والفمؾ والتكنولوجيا والعمـو والفمسفة  والمبلحة
 .(ٕ)"  وبإضافة العديد مف اختراعاتيـ وابتكاراتيـ ،السابقة ت سيامااإل

                                                           

 لبئّخ اٌؼٍّبء اٌّغ١ٍّٓ، ِمبي ػٍٝ ِٛلغ ٠ٚىج١ذ٠ب.( 1)

 اٌؼظش اٌز٘جٟ ٌإلعالَ، ِمبي ػٍٝ ِٛلغ ٠ٚىج١ذ٠ب.( 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_15
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.87.D9.86.D8.AF.D8.B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
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وفي كؿ عصر يظير عمماء متميزوف مف أبناء األمة اإلسبلمية،وما 
وصؿ إلينا مف عمـو شتى تنير لنا دروب الحياة، وما ننعـ بو اآلف مف 

 واختراعات قيمة إنما ىو ثمرة مف ثمرات ذلؾ التميز. ىائمةابتكارات 
وال يخفى أف غياب التميز يحققالعديدمنالسمبيات التي مف شأنيا 

 مجتمع إلى الوراء وحرمانو مف فرص التطور.الرجوع بال
فالتميز سبيؿ إلى القوة والريادة،  ثانيا: تحقؽ المكانة البلئقة بيف المجتمعات:

كممة، بؿ  ليـبل ُتْسَمع أما المتأخروف فوالقوة ليا كممتيا المسموعة، 
 ، في ذيؿ المجتمعات، ينتظروف المعونات.يعيشوف عالًة عمى اآلخريف

المؤسسات والييئات  تْ مَ فميما تكمَّ الجيود المبذولة: وتقديردراؾ : إلثاثا
والحكومات عف الجيود التي تبذؿ مف أجؿ التطوير والجودة والتميز، ال يمكف 
ألحد أف يأخذ ىذا الكبلـ مأخذ الِجد، أو يضعو موضع االعتبار، إال إذا أصبح 
ىناؾ تميز ممموس، فالتميز الواقعي ىو الذي ينبيء عف الجيود المبذولة، 

 .وليس العكس
 فالمتميز يحرص الناس :االجتماعي واقعالة االقتداء في تحقؽ عممي: ارابع

وتميز المسمـ يجعمو عمى االقتداء بو، ويحثوف أبناءىـ كي يسمكوا دربو،
نموذجا لممسمـ المثقؼ المدرؾ ألمور دينو ودنياه،فيسيـ بتميزه في الدعوة 
شاعة قيمة التميز في حياة الناس، وىو ما يطمؽ عميو  ) إلى التميز، وا 

ربما تكوف أعظـ أثرا مف الدعوة القولية والدعوة السموكية  الدعوة السموكية (.
 .لدى قطاعات عريضة مف الناس
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ُّاخلامتة
 لتميز في اإلسبلـموضوع ) ا في نياية ىذا البحث الذي تناولت فيو

 ف أذكر أبرز النتائج والتوصيات:يطيب لي أ ( وأثره عمى الفرد والمجتمع
 أوال : النتائج :

، وكؿ إنساف َسِويٍّ يسعى التميز كممة رائعة محببة إلى كؿ إنساف لفظا ومعنى -
إلى التميز، ويبذؿ جيدًا ووقتًا ومااًل؛ ليكوف  أكثرإلى التميز، ويدفعو دافع أو 

 .في عداد المتميزيف
حيف حث  أكسبو بعدا دينياالتميز يسعى إليو اإلنساف بالفطرة، لكف اإلسبلـ  -

َـّ يجني المتميز ثمار تميزه في الدنيا االىتماـ عميو ووضعو في بؤرة ، ومف ث
 واآلخرة، طالما توافرت فيو معايير التميز بالمنظور اإلسبلمي.

التميز في اإلسبلـ يرتكز عمى عدة أسس ومنطمقات تجعمنا نقرر بكؿ ثقة  -
 ويقيف أف اإلسبلـ ديف التميز.

ودافع إيماني، ودافع التميز لو دوافع متعددة ومتنوعة، منيا: دافع فطري،  -
 اجتماعي، ودافع نفسي، ودافع اقتصادي.

 التميز في اإلسبلـ شامؿ لجميع مجاالت الحياة. -
تتسـ بالربانية،  ، ىذه المعاييرالتميز في اإلسبلـ لو مجموعة مف المعايير -

والثبات، والشموؿ، والواقعية. وىذه السمات تضفي عميو الجدية والموضوعية 
 وصدؽ النتائج.

نما ىناؾ عدة سبؿ ) ذاتية وخارجية (  - التميز في اإلسبلـ ال يأتي مف فراغ، وا 
 تتضافر فيما بينيا لتحقيؽ التميز.

التميز لو آثار إيجابية ومتنوعة عمى الفرد المتميز، وعمى المجتمع كمو الذي  -
ويفتح ليـ الطريؽ  ،المتميزيف، ويشجع الموىوبيف، ويحفز ذوي الممكاتُيْعَنىب

 بداع واالبتكار.إلى اإل
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 :التوصيات:ثانيا
 إضافة إلى ما سبؽ ذكره مف توصيات في ثنايا البحث أوصي بما يمي:

 كؿ مسمـ بأف يحرص عمى التميز في أقوالو وأفعالو ومجاؿ عمموأوصي  -
الحبلؿ أيِّا كاف؛ لينفع نفسو وأمتو، وليكوف بمثابة دعوة عممية تجسد التميز 

 في اإلسبلـ.
المسؤوليف عف المؤسسات الدعوية، واإلعبلمية، والتعميمية، أوصي جميع  -

براز رؤية نشر ثقافة التميز عموما،و  والتثقيفية في ببلد اإلسبلـ بالعمؿ عمى ا 
في أولويات مكانو البلئؽ بو التميز  أخذلي؛ خصوصا اإلسبلـ لمتميز
ف ليعمـ الناس أف اإلسبلـ ديف التميز، ال كما يفتري المفتروالمسمميف، و 

 الذيف يزعموف أنو ديف تخمؼ ورجعية.
كؿ أسرة مسممة بأف ترعى أبناءىا، وأف تدقؽ في مبلحظتيـ، وأف أوصي  -

 .تبذؿ جيدىا الستكشاؼ مواىبيـ وممكاتيـ وقدراتيـ
أوصي المؤسسات التعميمية بأف تكثؼ جيدىا مع المتميزيف والمتميزات مف  -

يحفظ تمؾ المواىب الطبلب والطالبات؛ تنميًة لمواىبيـ، وتوجييا ليـ بما 
 ويضعيا عمى الطريؽ المناسب.

أوصي بإبراز النماذج المتميزة الذيف أثروا الحياة البشرية في جميع المجاالت،  -
ية المبدعة، عف طريؽ نشر ِسَيرِىـ، وكيفية تميزىـ، وخاصة النماذج اإلسبلم

وأثر تميزىـ عمى حياتيـ وعمى المجتمع كمو، مف خبلؿ الوسائؿ اإلعبلمية 
 والمناىج التعميمية؛ لتقتدي بيـ األجياؿ الصاعدة مف أبناء المسمميف.

بتوسيع دائرة البيئة المحفزة عمى التميز، والمشجعة لممتميزيف، والتي أوصي  -
نى أفكارىـ، وتمد يد العوف ليـ ماديا ومعنويا، والحمد هلل، ىناؾ اآلف تتب

جيود طيبة داعمة لممتميزيف في كثير مف المؤسسات: محميا وعالميا؛ 
لكني أوصي بالمزيد،  .لمتحفيز عمى التميز واإلبداع في العديد مف المجاالت
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لفرصة ووجدوا فاألمة اإلسبلمية غنية بمواىب أبنائيا الذيف إف أتيحت ليـ ا
 إلى السؤدد والريادة.  –بإذف اهلل  –الدعـ المناسب ألعادوا األمة اإلسبلمية 

أوصي بإبراز أثر التميز عمى الفرد والمجتمع، بتكريـ المتميزيف عمنيا،  -
واالحتفاء المناسب لتميزىـ، وما أثمره تميزىـ عمى المجتمع مف خير أو 

ر، وتحفيز لغيرىـ كي يسمكوا تطور، ففي ىذا تشجيع ليـ عمى االستمرا
 دربيـ، درَب التميز. 

 والحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات
 
 
 
 
 
 

  



 

 د. ِسّذ ٘الي اٌظبدق ٘الي               ٚاٌّدزّغاٌز١ُّّض فٟ اإلعالَ ٚأثشٖ ػٍٝ اٌفشد 

  524           م  1026 الثالثونالرابع دين بأسيوط ،العدد مجلة كلية أصول ال 
    
 
 
 
 
 
 

  
 

ُّفهرسُّاملراجع
 القرآف الكريـ. 
األداء اإلداري المتميز، د. مدحت محمد أبو النصر، المجموعة العربية  -

 ـ. ٕٓٔٓلمتدريب والنشر، 
 ٕٙ٘ – ٜٗٔالبخاري ) األدب المفرد، ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ  -

 ٖ٘ٚٔىػ (، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السمفية، القاىرة، 
 ىػ.

أسد الغابة في معرفة الصحابة، لئلماـ عز الديف أبي الحسف عمي بف  -
، بيروت،  ٖٓٙ – ٘٘٘محمد المعروؼ بابف األثير )  ىػ (، دار ابف حـز

 ـ. ٕٕٔٓىػ ت  ٖٖٗٔط األولى 
نسخة  ، د. يوسؼ القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت،اإليماف والحياة -

 إلكترونية.
بداية السوؿ في تفضيؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ، العبلمة العز عبد  -

العزيز بف عبد السبلـ، تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني، المكتب 
 اإلسبلمي.

 تفسير القرآف الحكيـ الشيير بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، مطبعة -
 ىػ. ٖٓ٘ٔالمنار، مصر، ط الثانية 

بف كثير إسماعيؿ بف عمر أبي الفداء الحافظ تفسير القرآف العظيـ، لئلماـ  -
دار تحقيؽ سامي بف محمد السبلمة، ىػ،  ٗٚٚالدمشقي المتوفى سنة 

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔالثانية ط  المممكة العربية السعودية، ،طيبة
الجامع الكبير، لئلماـ الحافظ أبي عيسى محمد بف عيسى الترمذي ) ت  -

ىػ (، تحقيؽ الدكتور بشار عواد، دار الغرب اإلسبلمي، بيروت، ط  ٜٕٚ
 ـ.  ٜٜٙٔاألولى 
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الجامع ألحكاـ القرآف، ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي،  -
ة الرسالة، بيروت، ط تحقيؽ د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسس

 ـ.   ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔاألولى 
حادي األرواح إلى ببلد األفراح، أبو عبد اهلل شمس الديف بف قيـ  -

الجوزية، تخريج وتعميؽ محمد بف عمي حبلوة، مكتبة عباد الرحمف، 
 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔمكتبة العمـو والحكـ، مصر، ط األولى 

القرضاوي، مؤسسة الرسالة، الخصائص العامة لئلسبلـ، د. يوسؼ  -
 بيروت.

دراسات في تميز األمة اإلسبلمية وموقؼ المستشرقيف منو، د. إسحاؽ بف  -
عبد اهلل السعدي، مف إصدارات وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية، قطر، 

 ـ. ٖٕٔٓ -ىػ  ٖٗٗٔط األولى 
ديواف اإلماـ الشافعي المسمى الجوىر النفيس في شعر اإلماـ محمد بف  -

ريس، إعداد وتعميؽ وتقديـ محمد إبراىيـ سميـ، مكتبة ابف سينا، إد
 القاىرة.

روضة األنوار في سيرة النبي المختار صمى اهلل عميو وسمـ، الشيخ صفي  -
الرحمف المباركفوري، المكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات 

 ىػ. ٕٙٗٔبالبديعة، الرياض، المممكة العربية السعودية، ط األولى 
سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا، محمد ناصر الديف  -

 ـ. ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔاأللباني، مكتبة المعارؼ، الرياض، 
السيرة النبوية، البف ىشاـ، تحقيؽ: مصطفى السقا، إبراىيـ اإلبياري، عبد  -

 الحفيظ شمبي، ) بدوف (.
 -مف أمور رسوؿ اهلل صحيح البخاري= الجامع المسند الصحيح المختصر -

وسننو وأيامو، محمد بف إسماعيؿ أبو عبد اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ
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البخاري، تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، ط 
 ىػ. ٕٕٗٔاألولى 

لئلماـ الحافظ أبي عيسى محمد بف عيسى الترمذي صحيح سنف الترمذي،  -
الديف األلباني، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط  ىػ (، محمد ناصر ٜٕٚ) ت 

 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔاألولى 
لئلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري ) صحيح مسمـ  -

تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب  ،ىػ ( ٕٔٙ – ٕٙٓ
 ـ. ٜٜٔٔ -ىػ  ٕٔٗٔالعربية،دار الكتب العممية، بيروت، ط األولى 

السوؿ في خصائص الرسوؿ، عمر بف عمي األنصاري، تحقيؽ عبد  غاية -
 ٗٔٗٔاهلل بحر الديف عبد اهلل، دار البشائر اإلسبلمية، بيروت، ط األولى 

 ـ. ٖٜٜٔ -ىػ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، دار  -

 ـ. ٜٙٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔالرياف لمتراث، 
يادي، دار التوزيع والنشر اإلسبلمية، القاىرة، فتح مصر، د. جماؿ عبد ال -

 ـ. ٜٜٜٔ
القاموس المحيط، مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة  -

 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔالرسالة، بيروت، ط الثامنة 
كنز العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ، العبلمة عبلء الديف عمي المتقي بف  -

ىػ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  ٜ٘ٚ حساـ الديف اليندي، المتوفى سنة
 ـ. ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔالخامسة 

لساف العرب، محمد بف مكـر بف عمي جماؿ الديف أبو الفضؿ بف منظػور  -
، تحقيؽ: عبد اهلل عمي الكبير، محمد ىػ ( ٔٔٚ – ٖٓٙاألنصاري ) 

 .أحمد حسب اهلل، ىاشـ محمد الشاذلي، دار المعارؼ، القاىرة
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الصحيحيف، لئلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل المستدرؾ عمى  -
الحاكـ النيسابوري، دراسة وتحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 

 ـ. ٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔالعممية، بيروت، ط الثانية 
مسند أبي يعمى الموصمي، اإلماـ الحافظ أحمد بف عمي بف المثنى  -

دار المأموف لمتراث، دمشؽ،  التميمي، تحقيؽ وتخريج حسيف سميـ أسد،
 ـ. ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔط األولى 

المعجـ العربي األساسي، أحمد العايد وآخريف، المنظمة العربية لمتربية  -
 ،  ـ. ٜٜٛٔوالثقافة والعمـو
 المواقع اإللكترونية:

 موقع إسبلـ ويب. -
 موقع جائزة السبيعي لمتميز في العمؿ الخيري.-
 اإلماراتية.موقع جريدة االتحاد  -
 موقع شبكة األلوكة. -
 موقع موسوعة الدكتور زىير شاكر. -
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ُّهرسُّاملىضىعاتف
 الصفحة الموضوع

 ٘ٙٗ لمقدمةا
 ٛٙٗ في المغة واالصطبلح. تميزالتمييد: مفيـو ال
 ٔٚٗ التميز في اإلسبلـ.المبحث األوؿ: 
 ٔٚٗ منطمقات التميز في اإلسبلـ.المطمب األوؿ: 
 ٙٛٗ دوافع التميز في اإلسبلـ.المطمب الثاني: 

 ٜٔٗ المطمب الثالث: مجاالت التميز في اإلسبلـ.
  ٜٛٗ معايير التميز في اإلسبلـ وخصائصيا.: لرابعالمطمب ا
 ٖٓ٘ سبؿ تحقيؽ التميز في اإلسبلـ.: الخامسالمطمب 

 ٖٔ٘ المبحث الثاني: أثر التميز عمى الفرد والمجتمع.
 ٖٔ٘ األوؿ: أثر التميز عمى الفرد.المطمب 

 ٗٔ٘ المطمب الثاني: أثر التميز عمى المجتمع.
 ٚٔ٘ الخاتمة

 ٚٔ٘ أوال: النتائج
 ٛٔ٘ ثانيا: التوصيات
 ٕٓ٘ فيرس المراجع

 ٕٗ٘ فيرس الموضوعات
 


