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 مقدمة البحث: 
ثالث  يفاملتميز والرسايل و  تغيت بناء اإلنسان الراشد واملسؤول، ة منهاج حياةة الشريفبويتعترب السنة الن   

وقد أمجع علماء الرتبية ، يف السلوك والتصرفات -3، القيف القيم واألخ 2، يف التصورات واألفكار-1مستويات:
 وقد كان للسنة، اجملال املعريف واجملال القيمي واجملال املهاري رتكز على ثالث جماالت رئيسة وهيأن بناء اإلنسان ي

  فكرة البحث.هي وهذه ، لإلنسان قصب السبق يف هذا املقرتب البنائي النبوية

وصف  دل على ذلك العملي للقرآن الكرمي والتنزيل، للتشريعالثاين  فة باعتبارها املصدرالشري النبوية السنةو     
وخدمة  بالغا   فقد لقيت اهتماما، 1) كان خلقه القرآن(رضي اهلل عنها لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عائشةأمنا 
رسول اهلل صلى  حديثمتمثلني  ذاه يومنا إىل صلى اهلل عليه وسلم النيب عصر من لدن املسلمنيطرف  من كبرية

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ُخْطَبةَ  َشِهدَ  أَنَّهُ ، َعْنهُ  اهللُ  َرِضيَ  أَبِيهِ  َعنْ ، ُمْطِعم   بن الذي رواه ُجبَ رْي  اهلل عليه وسلم
، َهَذا ِبََكاين  َهَذا يَ ْوِمي بَ ْعدَ  أَْلَقاُكمْ  اَل  َلَعِلي أَْدرِي اَل  َواللَّهِ  ِإينِ ، النَّاسُ  أَي َُّها"  :اْلَوَداعِ  َحجَّةِ  يف  َعَرَفةَ  يَ ْومِ  يف  َوَسلَّمَ 
، ِمْنهُ  أَفْ َقهُ  ُهوَ  َمنْ  ِإىَل  ِفْقه   َحاِملِ  َوُربَّ ، َلهُ  ِفْقهَ  َواَل  ِفْقه   َحاِملِ  فَ ُربَّ ، فَ َوَعاَها اْليَ ْومَ  َمَقاَلِت  َسَِعَ  َمنْ  اللَّهُ  فَ َرِحمَ 

 اَل  اْلُقُلوبَ  َأنَّ  َواْعَلُموا، اْلبَ َلدِ  َهَذا يف ، الشَّْهرِ  َهَذا يف ، اْليَ ْومِ  َهَذا َكُحْرَمةِ  َعَلْيُكمْ  َحرَام   َوِدَماءَُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  َأنَّ  اَواْعَلُمو 
 ِمنْ  ُتُِيطُ  َدْعَوتَ ُهمْ  فَِإنَّ ، اْلُمْسِلِمنيَ  مَجَاَعةِ  لُُزومِ  َوَعَلى، اأْلَْمرِ  أُويل  َوُمَناَصَحةِ ، لِلَّهِ  اْلَعَملِ  ِإْخاَلصِ  :َثاَلث   َعَلى تُِغلُّ 

، والرسالةرة من مشكاة الوحي إمنا صادوسلم  عليه اهلل صلى النيبإقرارات و  وأفعال أقوال بأن مؤمنني . 2" َورَاِئِهمْ 
 العملي التجسيد باعتبارها – تعترب نبويةال فالسنة .3"يُوَحى َوْحي   ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ * اْْلََوى َعنِ  يَنِطقُ  َوَما" تعاىل لقا

 .4 للمسلمني الفكري والنسق اإلسالم حياة يف اليقينية السمعية املعرفة مصادر وأوثق أول -اإلْلية للرسالة

 فدونوا، وتنزيالومتثال  تصنيفاحفظا وكتابة وتدوينا و يف اجلهود املبذولة  مةمن طرف األجتسدت هذه اخلدمة و      
 مثلها تبذل مل جبارة جهود يف، الضعيف من منها الصحيح وميزوا وخرجوها ونقحوها قوهاوحق نبويةال األحاديث

 منقحة صافية النبوية السنة إلينا فوصلت والدراسة والتمحيص التدقيق يف األخرى العلوم من علم أي يف جهود

                                                            

ل سألت عائشة فقلت: أخربيين عن خلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فقالت:  احلديث بأكمله : عن سعد بن هشام قا- 1 
 .163ص  6كان خلقه القرآن.    أخرجه أمحد بن حنبل يف املسند   ج 

 222سنن الدارمي ص -2 
 4-3سورة النجم اآلية -3
 131السنة مصدرا للمعرفة واحلضارة   د يوسف القرضاوي   ص -4 
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احلضارية الت  معرفتنا وأفكارنا وقيمنا يف لتكون لنا اليوم مرجعا ومستندا اوهنومت هاسانيدأ حيث من مدروسة حمققة
 .5البشريةالت تطوق  نستجيب هبا ومن خالْلا للتحديات املعاصرة واملشكالت االنسانية

قال اهلل  مة الشهادةألهنا األمة الوسط وأ، على وجه اخلصوصمة االسالمية اليوم ما أحوج البشرية مجعاء واألو    
من  أن تستلهم 6(َشِهيدا   َعَلْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداء لَِتُكونُواْ  َوَسطا   أُمَّة   َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ  تعاىل:)

باعتباره النيب اخلامت وصاحب الرسالة  احلياة هوفق لبناء االنسان احللول واخلطط سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 ومن مث ظل كتاهبا مفتوحا دائما وأبدا الكتشاف السنن والقوانني، ها" رسالته استمر عطاؤ :اخلالدة التالدة ألن

وزمن ، وكذلك معجزاهتم خاصة بقوم بعينهم السابقني الرسلكل  بينما كانت رساالت، والدروس والعرب والعظات
ن أيب وهذا ما يؤكده حديث اللبنة فع، 7وحجة على من شهد تلك املعجزات املادية الت أدهشت العقول "، بعينه

 بَ ْيت ا بَ َن  َرُجل   َكَمَثلِ  قَ ْبِلى ِمنْ  األَْنِبَياءِ  َوَمَثلَ  َمثَِلى ِإنَّ ) :هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
 اللَِّبَنة َهِذهِ  ُوِضَعتْ  َهالَّ  َويَ ُقوُلونَ ، َلهُ  نَ َويَ ْعَجُبو  ِبهِ  َيطُوُفونَ  النَّاسُ  َفَجَعلَ ، زَاِويَة   ِمنْ  لَِبَنة   َمْوِضعَ  ِإالَّ ، َوَأمْجََلهُ  فََأْحَسَنهُ 

  .8(النَِّبِينيَ  َخامِتُ  َوأَنَا، اللَِّبَنةُ  فَأَنَا الَ ق

يف معظم اجملاالت املعرفية واملنهجية  رتكاساتاإلخفاقات واإلإلسالمية عرف بعض امة ألاوال شك أن تاريخ    
سوء  قيم الدين أولنصوص و ل سوء الفهم:مهاساس إىل أمرين اثنني وذلك راجع باأل، والسياسية و...والرتبوية 

وإمنا جاءت السنة ، بني قيم الدين ومسالك التدين لذا جيب أن منيز يف واقعنا، أو مها معاتنزيلها على أرض الواقع 
حديث ه بدليل كل بل والتميز يف ذلك، النبوية لتأسيس حسن فهم قيم الدين وحسن تنزيلها ومتثلها يف واقع الناس

"  :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال - عنه اهلل رضي - هريرة أبورواه  الذي رسول صلى اهلل عليه وسلم
 ويف رواية أخرى، 2"  فقهوا إذا اإلسالم يف خيارهم اجلاهلية يف خيارهم، والفضة الذهب كمعادن معادن الناس
 َهَذا َعنْ  لَْيسَ  :قَاُلوا.  أَتْ َقاُهمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرُمُهمْ  :قَالَ  ؟ َأْكَرمُ  النَّاسِ  َأيُّ ، اللَّهِ  لَ َرُسو  يا"  :ِقيلَ  :قَالَ ، ُهَريْ َرةَ  أليب

 َفِقُهوا ِإَذا المِ اإِلسْ  يف  ِخَيارُُكمْ  اجْلَاِهِليَّةِ  يف  ِخَيارُُكمْ  :قَالَ .  نَ َعمْ  :قَاُلوا ؟ َتْسأَُلوَنيِن  اْلَعَربِ  َمَعاِدنِ  فَ َعنْ  قَاَل:.  َنْسأَُلكَ 
، والعض على سنته بالنواجذ وهذه اخلريية إمنا تتحقق باتباع الرسول صلى اهلل عليه وسلم واإلستمساك هبديه، 10"

                                                            

 82فة واحلضارة   د يوسف القرضاوي   صالسنة مصدرا للمعر  -5 
 143سورة البقرة اآلية  6 

  7-النور اخلالد حممد مفخرة اإلنسانية، فتح اهلل كولن ص7
 677باب خامت النبيئني ص، صحيح البخاري كتاب املناقب -8 
 رواه مسلم- 2 
 رواه البخاري -10 
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وفهمته حق الفهم ْلامت به حبا ووجدا.. ولو ختشت ، فلو عرفته البشرية حق املعرفة !كال»يقول فتح اهلل كولن: 
والقشعر جلدها وهي ختطو إىل عامله..عامل النبوة ، شواقها وفاضت عيوهنا بالدموعلثارت أ، األرواح ذكراه اجلميلة

فتذروها الريح حنوه صلى ، وأللقت بنفسها للريح كي تشعل جذوة قلوهبا املتقدة حببه بعدما صارت رمادا، الطاهر
 وشدة، باعهمط قسوة مع للعرب رعايته حسن تأمل نوم»أبوغدة: ويقول عبد الفتاح  .11اهلل عليه وسلم"

 والتفُّوا، إليه انقادوا أن إىل، أذاهم على وصرب، جفاءهم واحتمل ساسهم وكيف، أمزجتهم وتنافر، خشونتهم
 وأوطاهَنم أحباَءهم ورضاه طاعته يف وهجروا، أنفسهم على وآثروه، عندهم الناس أعزَّ  ودونه أمامه وقاتلوا، حوله

 . 12"وإخواهَنم وعشريهتم

مجيع مراحل   بناء االنسان املتميز يف جيدها تروم واملناهج والربامج التعليمية، املعاصرة الرتبوية اتللدراس واملتتبع   
ال يتسع اجملال  عدة ألسباب الوحي وعلوم املعاصر الرتبية علم بني فجوةهناك  أنغري ، ويف مجيع اجملاالت عمره

يف صناعة  سبق السنة النبوية مدى يف ملتمثلوا كبري تساؤل عن جييب أن هذا البحث ولحيا هنا ومن، لذكرها
وما مدى  نسان عليه ؟وإىل أي حد استطاع املسلمون جتسيد هذا التميز يف مسريهتم احلضارية؟وتربية اإل التميز

 .؟من هذه التجربة  استفادة املسلم املعاصر

  صلى اهلل عليه وسلم نيبال اهتم لالتميز؟ ه اوهي: م، خاصة أسئلة على اإلجابة ولالبحث حيا أن كما    
 لك؟يف ذ املتبعة الوسائل هي وماعمل النيب صلى اهلل عليه وسلم على صناعة التميز واملتميزين ؟ وهل ؟باملتميزين

 .عليها؟ املرتتبة واآلثار للمتميزين النبوية الرعاية خصائص هي وما

 :أما أهداف البحث فتتمثل أساسا في ما يلى

 ق السنة النبوية يف صناعة التميز ِبا هي منظومة متكاملة للرتبية والتكوين.بيان سب -الهدف العام:-1

 .اإلنسان بناء يف النبوية السنة مشولية مبدأ تأكيد-         

 األهداف الخاصة:-2

 .وتنمية مهاراهتم توجيههم يف ودورها، املتميزين بفئةو  النبوية بصناعة التميز السنة اهتمام إظهار -

 للتطورات املعاصرة.كزية السنة النبوية يف املنهاج الرتبوي اإلسالمي من خالل استيعاهبا مر إبراز -   

                                                            

 15حممد فتح اهلل كولن ص، النور اخلالد-11 
 11-10لم وأساليبه يف التعليم، أبو غدة عبد الفتاح، الصفحةالرسول املع -12 
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 مناذج لذلك. وإيراد، التميز يف صناعةالنبوية  أساليب السنةبيان -

 .أو تأويل تكلف غري من النبوية السنة وبني املعاصر الرتبية علم يف يطرح مما كثري بني االنسجام تأكيد-

 .صناعة التميز السنة يف النبوي األسلوب عليها استند الت الرتبوية القيم أهم تتبع -

  :البحث منهج

 احل ديث كت ب خالل من بالتميز املتعلقة النبوية األحاديث لتتبع االستقرائي املنهج اتبعت يف هذا البحث     
مسرتش دا  ومن اذج قض ايا عل ى وتصنيفها االحاديث هذه ودراسة بتحليل قمت مث، الشريف وبعض كتب الرتبية

 واالستنتاج. ملوازنةاو  املعاصرة من أجل النقد الرتبوية واإلختيارات التوجيهات ببعض
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 :ةاآلتي الخطةجملها أما عناصره هذا البحث فت 

 صناعة التميز في السنة النبوية تأصيل نظري ونماذج تطبيقية :العنوان

 المقدمة

البحث فكرة  

البحثأهداف   

البحثمنهج   

 ملخص البحث

دراسة مفهومية لمصطلحات عنون البحثالمبحث األول:   

التميزصناعة  مفهومالمطلب األول:   

واالصطالح في اللغة التميز: أوال  

  عند علماء التربية التميز: اثان

 ثالثا: مفهوم صناعة التميز

تعريف السنة :رابعا  

  ومقوماته التميزالمطلب الثاني: خصائص 

النبوية في السنة صناعة التميز الثاني:المبحث   

في المعارف صناعة التميزالمطلب األول:   

في القيم صناعة التميز المطلب الثاني:  

في المهارات صناعة التميزالمطلب الثالث:   
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صناعة التميز في العهد النبوي نماذج منالمطلب الرابع:   

تجلياته الحضاريةو  لنبويالمجتمع ا التميز فيآثار صناعة المبحث الثالث:   

على مستوى األفراد آثار صناعة التميز المطلب األول:  

على مستوى المؤسسات آثار صناعة التميزالمطلب الثاني:   

  والحياة آثار صناعة التميز على مستوى المجتمع المطلب الثالث:

: آفاق صناعة التميز في المجتمع المعاصرالخاتمة والنتائج  

والمواقع لمراجعالمصادر وا  
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 البحث عنون لمصطلحات مفهومية دراسةالمبحث األول: 
 عليه واحلكم الشيء إدراك فإن العنوان؛ يف الواردة املصطلحاتب نعرف أن البحث هذا بداية يف بنا ريح   
 قيقُت يتم ال أنه اعلم" :اجلويين احلرمني إمام يقول، واألصوليون املناطقة اصل لذلككما   تصوره عن فرع

 نمرتبط ببيا وهو 13" وحقائقها العبارات معاين يف، النظر أهل من جيري ما ملعاين مستوفيا   يكون ال ملن النظر
 نهجيةلل وفاءو ، والنماذج التطبيقية، التأصيل النظري، النبوية والسنة، زصناعة التمي: املصطلحات هذهن 

وكيف يتم استعماْلا وفق احلقول ، وتركيبا، اإفراد، واالصطالحي اللغوي مفهومها نبني وجب أن العلمية
احلضارية االسالمية  القيمية املنظومة يف التميز مصطلح مفهومو  املختلفة واجملاالت املعرفية املتنوعة. الداللية

 كثرية. استعمل يف حقول داللية مصطلح فهو، وقوته االستيعابية، ماِهيَِّتِه؛ وحقيقته عن نابع  

 التميزصناعة  مفهومالمطلب األول: 
 صناعة التميز  :أوال

 الصناعة في القرآن الكريم: -1

صنع: الصنع :قال الراغب، ثالث عشرة مرة  وردت كلمة "صنع" ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي   
وال ينسب إىل احليوانات واجلمادات كما ، فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا، إجادة الفعل

اهنم -واصنع الفلك-ويصنع الفلك-كل شيء الذي أتقن قال:) صنع اهلل، ينسب إليها الفعل
تلقف ما -حبط ما صنعوا فيها-ما كانوا يصنعون-تتخذون مصانع-صنعة لبوس لكم-حيسنون صنعا

، واهلل يعلم ما تصنعون( ولإلجادة يقال للحاذق اجمليد صنع وللحاذقة اجمليدة صناع-صنعوا إمنا صنعوا
، وعرب عن األمكنة الشريفة باملصانع، نيع أحسن القيام عليهوفرس ص، والصنيعة ما اصطنعته من خري

-قال:) وتتخذون مصانع(...واإلصطناع املبالغة يف إصالح الشيء وقوله:)واصطنعتك لنفسي
تعاىل إذا احب عبدا تفقده كما  ولتصنع على عيين( إشارة إىل حنو ما قال بعض احلكماء: إن اهلل

 املعاينمن خالل هذه  14يتفقد الصديق صديقه.

                                                            

 17الكافية يف اجلدل، اجلويين ص -13 
 224الراغب األصفهاين، ص، معجم مفردات الفاظ القرآن -14 
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 :القران الكريم في التميز -2

 يف ومشتقاهتا "متيز" كلمة وردت فقد، التميز ملصطلح القرآين اإلستعمال عنمقتضبة  نظرةنلقي  يف البدء    
يقال مازه مييزه ميزا ، والتميز االفصل بني املتشاهبات قال الراغب:ميز: امليز، مواضع أربعة يف الكرمي القرآن

والتمييز يقال تارة ، ( الطيب من اخلبيث ليميز اهلل) وقرئ  ( ليميز اهلل ):تعاىل وقال قال تعال، وميزه متييزا
 :)قال، وامتاز ويقال امناز، ومنه يقال فالن ال متييز له، وهبا تبسط املعاين، للفصل وتارة للقوة الت يف الدماغ

 "قال القرطيب:، 15( من الغيظ متيز تكاد )قال:، ( ومتيز كذا مطاوع ماز أي انفصل وانقطع اليوم وامتازوا

َفِصل تَ تَ َقطَّع يَ ْعيِن      :َزْيد َواْبن َوالضَّحَّاكاِْبن عباس  َوقَالَ .  ُجبَ رْي  ْبن َسِعيد قَاَلهُ ؛  بَ ْعض ِمنْ  بَ ْعضَها َويَ ن ْ
ةاْلَغْيظ ِمنْ "  اْلَغْيظ ِمنْ . "  تَ تَ َفرَّق "  َوَأْصل.  اْلَغَلَيان ِمنْ "  اْلَغْيظ ِمنْ "  :ِقيلَ وَ .  تَ َعاىَل  اللَّه َأْعَداء َعَلى ِشدَّ

 ِعْند َهَذا َْلُمْ  يُ َقال َأيْ .  فَ َتَمي َّزَ  َوَمي َّْزته،  َواْمَتازَ  فَامْنَازَ  َوِمْزته؛  ِبَْعن   َواْمَتاُزوا متيزوا وأمازوا َويُ َقال، تَ َتَميَّز"  مَتَيَّز
.  َخرْي  ُكل   َعنْ  ُعزُِلوا :قَ َتاَدة قَالَ .  ِمن مُجَْلتهمْ  اُْخُرُجوا َأيْ ؛  اجْلَنَّة ِإىَل  اجْلَنَّة لِ بَِأهْ  يُ ْؤَمر لِلسَُّؤاِل حني اْلُوُقوف

،  ِفْرَقة َواْلَمُجوس،  ِفْرَقة َوالنََّصاَرى،  ِفْرَقة اْليَ ُهود فَ َيْمَتاز؛  بَ ْعض ِمنْ  بَ ْعضهمْ  اْلُمْجرُِمونَ  مَيَْتاز :الضَّحَّاك َوقَالَ 
 فَ َتُكون؛  بَابه َويُ َردُّ  ِفيهِ  َتْدُخل بَ ْيت ا يف النَّار ِفْرَقة ِلُكلِ  ِإنَّ  :أَْيض ا َوَعْنهُ .  ِفْرَقة اأْلَْوثَان َوَعَبَدة،  ِفْرَقة ابُِئونَ َوالصَّ 

ا ِفيهِ   اأْلَْهَواء َأْصَحاب ِإالَّ ،  ُمْجرِِمنيَ ِمْن الْ  اْلُمْسِلُمونَ  فَ َيْمَتاز :اجلَْرَّاح ْبن َداُودُ  َوقَالَ .  تُ َرى تَ َرى واَل  اَل  أََبد 
 .16" اْلُمْجرِِمنيَ  َمعَ  فَ َيُكونُونَ 

 ممن غريهم وبني الطائعني املؤمنني بني التفريق أي التمييز ِبعن التميز مصطلح استعمل الكرمي فالقرآن     
 ينحوان يبدو ما على نياملعني وكال.  شئ عن شئ انفصال أو التقطع ِبعن وتارة، القومي الطريق عن حادوا
 .جتانسهم وانسجامهما متنع ومميزات خصائص لوجود اآلخر عن طرف انفصال أي، املنحن نفس

                                                            
 428الراغب األصفهاين، ص ، معجم مفردات الفاظ القرآن -15
 125ص6اإلمام القرطيب ج ، اجلامع ألحكام القرآن-16 
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 :اللغة في التميز-3

 :الصحاح خمتار يف جاء

 بعضهم متيز إذا القوم امتاز :يقال ِبعن واستماز ومتيز وامتاز فامناز متييزا ميزه وكذا، وفرزه عزله أي الشئ ماز
 .17يتقطع أي الغيظ من يتميز يكاد وفالن، عضب من

 .18(الرفعة تعين امليز) وكذلك، مثله على فضله بدا تعين( الشيء امتاز) :الوسيط املعجم ويف

 :منظور ابن فيقول العرب لسان يف أما

َي ْزُ 
 وِمْزتُ ، بعض من بعَضه أماز وقد، َمْيزا   أَِميزُه فأَنا بعض من بعضه ِمْزتُ : تقول. اأَلشياء بني التمييز: امل

 بعضه فصل: وَمي ََّزهُ  وِميزَة   َمْيزا   الشيءَ  مازَ : سيده ابن فامْناز متييزا   َمي َّْزتُه وكذلك، وفَ َرْزتُه عزلته: َمْيزا   أَِميزُه الشيءَ 
  .بعض من

، ِبَْلِكها قريش   يِ ْرهاتُ عَ  ال فِإن: اأَلخطل قال اْستمازَ  وكذلك، ناحية   منهم ِعصابَة   تنحَّى ِإذا القومُ  اْمتاز: ويقال
 .بعض من بعضهم متيز ِإذا القومُ  امتازَ : ويقال وَمْرَحلُ  مْستماز   قُ َرْيش   عن يكن

 بعض من بعضهم ويتميز َأحزابا   يتحزبون َأي والتَّمايُ زُ  التَّمايُلُ  بينهم يكون حىت أُمت تَ ْهِلكُ  ال: احلديث ويف
 من: احلديث ومنه فَ َتَمي ََّز؛ وَمي َّْزتُه، واْمتازَ  فامْنازَ  بينهما فَ رَّْقتَ  ِإذا لشيءِ ا من الشيءَ  ِمْزتُ : يقال. التنازع ويقع
 ُمَصالَّه عن يْنمازُ  صلى ِإذا كان أَنه: عمر ابن حديث ومنه وأَزاله؛ حَنَّاه َأي أَمثاْلا بعشر فاحلَسنةُ  أَذ ى مازَ 

 .12فيه صلى الذي ُمقامه عن يتحول َأي فريكع

 صلى حممد ورسولنا اجمليد القرآن حثنا وقد، متميزة أمة فأمتنا، تعاليمه كل يف يرنو إليه اإلسالم ما وهذا     
 اآليات واالحاديث فهناك العديد من وإتقانه، واإلحسان فيه العمل يف واإلخالص التميز على وسلم عليه اهلل

شيء قدير الذي خلق املوت  لى كل)تبارك الذي بيده امللك وهو ع:قال اهلل تعاىل، الت تؤكد هذا املعن
 عمل إذا حيب اهلل إن ":والسالم الصالة عليه قالواحلياة ليبلوكم أيكم احسن عمال وهو العزيز الغفور(

وأبدا  دائما   السعي املسلم فعلى، 20وقال:" إن اهلل كتب اإلحسان يف كل شيء...." "يتقنه أن عمال أحدكم

                                                            

 85حاح للرازي صخمتار الص-17 
 102املعجم الوسيط إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة ص –18

 125ص4لسان العرب البن منظور ج - 12
صحيح مسلم يف الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان. باب: األمر بإحسان الذبح والقتل وُتديد الشفرة   ص  - 20

802/810. 
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نصوص الوحي قرآنا وسنة والعمل  يف جاء ما فقه وفهم خالل من كوذل، حياته أمور من أمر كل يف للتميز
  الوسع واستفراغ الطاقة يف طل جماالت احلياة. وبذل .العمل إتقان وإحسانو  جودةبكل ، هبا

 التميز عند علماء التربية: :4

 ووترماناالهتمام بالتميز كمفهوم يف مطلع الثمانينيات عندما ألف توم بيرتز وزميله روبرت  بدأ    

Waterman Jr Tom Peters and Robert H  1282كتاهبما املشهور   البحث عن التميز 

In Search Of Excellence  والكتاب جاء كردة فعل لتميز الشركات اليابانية منذ الستينيات
مل متيزها وقد درس الباحثان بيرتز وزميله جمموعة من الشركات األمريكية املتميزة وحددوا عوا، والسبعينيات

 21. وفق معايري التميز احملددة

أو هو حالة من التفرد النوعي الذي ، الناجحةوهو مظهر من مظاهر التفوق لدى الشخصية القيادية      
يكتسبه املرء بسبب كفاءات خاصة تفاضله عن باقي أقرانه يف جمال ما .وهو دليل على وجود الرغبة يف 

الشخصية االتكالية أو االهنزامية أو  دالتميز عناحلديث عن  نال ميكإذ ، زاإلبداع والتغيري عند الشخص املمي
 .اخلمولة

الفقي التميز عملية إنتاجية ذاتية ِبقدور كل فرد أن يقوم هبا بشرط أن يدرك قيمة  إبراهيم يعترب الدكتورو     
يز منتج أنت املسئول عن التم " :ما أودعه اهلل فيه من قدرات ومواهب تؤهله للتميز فيقول يف هذا الصدد

فهو كامن بداخلك فما عليك إال أن تبحث عنه وتصبح جاهزا لصناعته بنجاح متواصل على ، صناعته
الستنشاقه وتنقيته لن تستطيع  وجاهزة سليمتنيفمثال اْلواء إذا مل تكن رئتيك ، املستوى النفسي والعملي

وظائف أساسية  4فمخك له ، ول عقلك إليه...وعليك أن تؤمن هبذا املنتج وقدرتك على وص، التنفس
 22.االستدالل.. التعلم واإلدراك .. اكتساب املهارات ..االبتكار :تساعدك على اإلنتاج هي

أو اإلستعداد العقلي العايل لدى ، تلك القدرة غري العادية :"هويعرفه الدكتور أديب حممد اخلالدي بأن   
وعرفه مازن ، 23موروثا أو مكتسبا عقليا أو بدنيا." ا أن يكونذلك االستعداد إم والقدرة أوهذه ، الفرد

، بكمال الصفات الت ترفع املرء وتعلي من شأنه، األتراب ىوالظهور عل، الفريح::هو التفوق على األقران

                                                            

  21-ناصر حممد العديلي صحيفة االقتصادية االلكرتونية-
  22 نفسه- صحيفة االقتصادية االلكرتونية-

 105سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي، أديب حممد اخلالدي، ص-23 



 13 

وبشخصيته اإلسالمية ، وخلقه وسلوكه املرموق، وهديه الفذ، وتظهره عليهم حبسن َسته، فتجليه بينهم
 24"املتميزة

 التميز صناعة مفهوم: الثاث

التخلق  ورعاية التفوق إجادة خالل ماسلف هو أن صناعة التميز تعين:من استخالصه والذي ميكن      
له الكرامة والشهادة واخلريية وا لسعادة والفالح يف  ِبا يضمن، وجتسيد التحقق يف مجيع خصائص اإلنسان

 الدنيا واآلخرة.

كل ما ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من   البحث:عندنا يف هذا هبا صود فاملق، النبوية أما السنة    
  .رأو إقراقول أو فعل 

صناعة  إرجاع -الشيء أساس على يدل الشيء وكل ما لالتأصيل: أص –فنعين به  النظري التأصيل أما   
 .وأساليبه ووسائلهه يف قضياه ومناهج، عليهتنبين و  تقومالذي  أساسها النبويو  إىل أصلهاالتميز 

أو ء الفردية اسو ، األمثلة العملية من سنة رسوله اهلل صلى اهلل عليه وسلم :التطبيقية النماذجاملقصود ب و
 .واخلاصةالعامة ، اجلماعية

                                                            

 موقع املدير اإللكرتوين - 24
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 المطلب الثاني: خصائص التميز ومقوماته 
 وبياهنا كاآليت: مقومات أربعو  بأربع خصائص ينفرد التميز

 يز:التمأوال: خصائص 
   :منحة ربانيةالخاصية األولى أنه   -1

وألمة رسول اهلل على وجه اخلصوص تكرميا  لبين اإلنسان عموما وعطية رمحانية إن التميز منحة ربانية  
 ِمنَ  اُهمَوَرَزقْ نَ  َواْلَبْحرِ  اْلبَ رِ  يف  َومَحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ ):قوله تعاىل دل على ذلك، وتشريفا وتكليفا
على سائر املخلوقات  لإلنسانمتيز  اآلية هذه ففي، 25( تَ ْفِضيال   َخَلْقَنا مِمَّنْ  َكِثري   َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَِّيَباتِ 

قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية:أي: لقد شرفنا ذرية آدم على مجيع املخلوقات ، بالتكرمي والرزق والتفضيل
 منونور  روح بأنه الوحي الكرمي القرآن وصف وقد 26"فقد حرم اهلل تعاىل ما يذهبه، هوللحفاظ علي، بالعقل

َنا وََكَذِلكَ ): فقال، اهلل تعاىل ا ِإلَْيكَ  َأْوَحي ْ ميَانُ  َواَل  اْلِكَتابُ  َما َتْدرِي ُكنتَ  َما أَْمرِنَا ِمنْ  ُروح   َجَعْلَناهُ  َوَلِكن اإْلِ
" كل مولود :يف بيان التميز عطية إْلية وقال رسول اهلل عليه وسلم، 27(ِعَباِدنَا ِمنْ  نََّشاء َمنْ  ِبهِ  ن َّْهِدي نُور ا

 -ثالثا–مث الذين يلوهنم ، "ليليين منكم أولو األحالم والنهى:وقال أيضا، 28يولد على الفطرة...." احلديث
ه وسلم قدم يف احلديث داللة واضحة على ان رسول اهلل صلى اهلل علي، 22وإياكم وهيشات األسواق"

 واخللق. املتميزين يف الصالة وهي عمود الدين أصحا بالعقول والعلم

  :صقل بشريالخاصية الثانية أنه  -2

 املسلمحىت يصل وتطويره  حث على احملافظة عليه ورعايتهفإن املنهج النبوي ، التميز منحة ربانية إذا كان     
املسلم  تزام حبزمة من القيم احلاكمة والضوابط الناظمة ملعتقدوذلك عرب اإلل، إىل أعلى املراتب وأزكى املناقب

 صلى اهلل عليه وسلم أنه النيب عن عنه اهلل رضيبن عمر  اهلل عبدالذي رواه  ديثاحل على ذلكدل ، وسلوكه
، صديقا يكون حىت ليصدق الرجل وإن، اجلنة إىل يهدي الرب وإن، الرب إىل يهديفإنه  لصدقبا "عليكم: قال

                                                            

 20سورة اإلسراء اآلية  -25 
 27ص 5تفسري القرآن العظيم ألبن كثري الدمشقي ج -26 

  27- سورة الشورى اآلية52
 .   231خاري يف التفسري. باب: ال تبديل خللق اهلل   ص صحيح  الب -28 
 30ص2صحيح مسلم، كتاب الصالة باب األمر بالسكون يف الصالة، ج-22 
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 حىت ليكذب الرجل وإن، النار إىل يهدي الفجور وإن، الفجور إىل يهدي فإن الكذب الكذبو  كموإيا 
 "اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اللَّهَ  َوِإنَّ  ُسبُ َلَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  ِفيَنا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ ": تعاىل قولهأما و ،  30( كذابا اهلل عند يكتب

 االستمساك ظل يف إال يتم ال القلب اطمئنان وأن، املستقيم لصراطا إىل هتدي اجملاهدة أن على يدلف 31
 واإلبداع العطاء آفاق له يفتح للفكر ودافعا املسلم للعقل حافزا واالطمئنان اْلداية وتشكل، احلضارية بالقيم

 بذال وعطاء وتضحية . .وانتفاعا نفعا، وتعليما تعلما اآلخرين مع والتفاعل

قدوتنا يف ذلك قول ، وتوجيه ومترين متواصل، مستمر  ُتتاج إىل تدريب وترشيد اعةالتميز صن والشك بأن   
 يا :قال، واألناة احللم :اهلل حيبهما خلتني فيك إن"  :رضي اهلل عنه لألشج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 على جبلين الذي هلل احلمد :قال،  عليهما جبلك اهلل :قال ؟ عليهما جبلين اهلل أم هبما أختلَّق أنا،  اهلل رسول
 للنيب قال رجال   أن روي املقابل ويف، 32منحة ربانية فطرية الصفة أن يعين وهذا . ورسوله اهلل حيبهما خلتني

 أن على يدل وهذا، 33"  تغضب ال " :قال، مرارا   فردد"  تغضب ال " :قال، أوصين صلى اهلل عليه وسلم:
 على املؤمن النيب صلى اهلل عليه وسلم حث  لذا ، ناعة والتمهري والعملحمتاج للصقل والص للتعلم قابلة املسألة
 أحد أكل ما: "والسالم الصالة عليه يقول، اآلخرين على َكالا  يكون ال وحىت معن لوجوده يكون حىت العمل
 34"يده عمل من يأكل كان السالم عليه داود اهلل نيب وإن يده عمل من يأكل أن من خريا قط طعاما

 القيمويف هذا الصدد نستحضر كالما نفيسا للدكتور يوسف القرضاوي يؤكد متيز املسلم عرب التزامه هبذه     
 اإلسالم مزايا أهم من تعترب الشخصية بالنظافة العناية فقيمة: )ويعطي لذلك مثال قيمة النظافة احلضارية

 وثوبه جسمه يف بالنظافة االهتمام أكثرهم يعتد ومل، البداوة إىل أقرب شعبا كانوا العرب ألن احلضارية؛ وقيمه
 عليها ُتث أو النظافة بأمر هتتم تكن مل جاورها وما العرب جزيرة تسود كانت الت الديانات وكذلك، وبيته

)35 . 

                                                            

وما ينهى من صحيح  البخاري يف األدب باب: قول اهلل تعاىل: )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الل َه وَُكونُوْا َمَع الصَّاِدِقنَي(  - 30
 1177لكذب. ص ا

 62العنكبوت: اآلية - 31
 . 62-61فيصل باشراحيل : ، د. طارق السويدان، صناعة القائد - 32
 576ص ، باب  احلذر من الغضب ..، رواه البخاري يف كتاب األدب - 33

 ، 333رواه البخاري يف صحيحه ص -34
 286/287السنة مصدرا للمعرفة واحلضارة   د يوسف القرضاوي   ص  -35 
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  الوسطية:الخاصية الثالثة:  -3  

من   هذا اجملال حديثاونورد يف، بالتواز واإلعتدال والقصد يف كل شيء رسالة اإلسالم الوسطية خاصية صبغت    
 عن يسألون وسلم عليه اهلل صلى النيب أزواج بيوت إىل رهط ثالثة جاء: قال عنه اهلل رضي مالك بن أنس طريق
 غفر قد وسلم عليه اهلل صلى النيب من حنن وأين فقالوا تقالوها كأهنم أخربوا فلما وسلم عليه اهلل صلى النيب عبادة

 وقال أفطر وال الدهر أصوم أنا آخر وقال أبدا الليل أصلي فإين أنا أما أحدهم قال تأخر وما ذنبه من تقدم ما له
 وكذا كذا قلتم الذين أنتم" فقال إليهم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فجاء أبدا أتزوج فال النساء أعتزل أنا آخر
 فليس سنت عن رغب فمن النساء وأتزوج وأرقد وأصلي وأفطر أصوم لكين له وأتقاكم هلل ألخشاكم إين واهلل أما
 ونقتصر على مثال، واألمكنة شاخما يف التجربة اإلسالمية عرب األزمنة وهذه الوسطية هي الت ضمنت متيزا .36"مين

 فنظمت، صخرا   أخاها ترثي وهي عاما   عشر مخسة ظلت أهنا روي فقد، عنها اهلل رضي-37اخلنساء شخصية
 ولكن، منها أشعر بعدها وال قبلها قط امرأة يكن مل أنه الشعر أهل أمجعو ، رثائه يف الشعر من األبيات آالف
، اجلأش ورباطة والصرب البطولة يف األمثلة أروع للبشرية وضربت، اطمأن قلبهاو  وآمنت حسن حاْلا أسلمت بعدما

 إنكم بين يا: "ْلم قالتوحضنتهم مث  األربعة أبناءها مجعت القادسية لغزوة يتجهزون املسلمون كان فعندما
 ما واحدة امرأة بنو أنكم كما واحد رجل لبنوا إنكم هو إال إله ال الذي واهللو  خمتارين وهاجرمت طائعني أسلمتم

 من للمسلمني اهلل أعد ما تعلمون وقد نسبكم غربت وال حسبكم هجنت وال خالكم فضحت وال أباكم خنت
 الَِّذينَ  أَي َُّها يَا" :تعاىل اهلل يقول الفانية الدار من خري اقيةالب الدار أن واعلموا.  الكافرين حرب يف اجلزيل الثواب

 قتال إىل فاغدوا ساملني اهلل شاء إن غدا أصبحتم فإذا38"تُ ْفِلُحون َلَعلَُّكمْ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َورَاِبطُوا َوَصاِبُروا اْصربُوا آَمُنوا
 على لظى واضطرمت ساقها عن مشرت قد احلرب رأيتم فإذا مستنصرين أعدائه على وباهلل مستبصرين عدوكم
 يف والكرامة بالغنم تظفروا مخيسها احتدام عند رئيسها وجالدوا وطيسها فتيمموا أوراقها على نارا وجللت سياقها

 باكروا الصبح ْلم أضاء فلما قوْلا على عازمني لنصحها قابلني بنوها فخرج واملقامة اخللد دار
 من وأرجو بقتلهم شرفين الذي هلل احلمد :فقالت اخلرب فبلغها، أبوهم ومعهم مجيعا   عةاألرب واستشهدوا...مراكزهم

 .32رمحته مستقر يف هبم جيمعين أن ريب

                                                            

 ،206ص 3صحيح البخاري ج  -36 
 هي : متاضر بنت عمرو بن الشريد السلمية -37 
 200سورة آل عمران اآلية  -38 
 580ص1اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ج -32 
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 صقل اإلسالم أن لوال ليحدث كان ما اإلنقالب اإلجيايب يف املشاعرو  املواقف يف الراشد التميز فهذا     
على حد  الصحابة فريدا من متميزا   جيال أنتجت، ومتينة قوية أسس على قائمة إميانية تربية ورباها، شخصيتها

 تعبري سيد قطب.

  :شموليةال الخاصية الرابعة: -4

والت  احلياة مناحيكل  تشمل  إمنا ياةجمال واحد يف احل ال تقتصر على النبوية السنةإن صناعة التميز يف    
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مؤكدا هذه ، شيء من فيه اهلل فرط ما الذي اإلسالم حقيقة مع تناسبت

 اجملاهد يرجع حىت، صالة وال صيام من يفرت ال، اهلل بآيات القانت كمثل اهلل سبيل يف اجملاهد مثل):احلقيقة
 اهلل نيب وإن يده عمل من يأكل أن من خريا قط طعاما أحد أكل ماا) ويقول أيضا: 40( تعاىل اهلل سبيل يف

 جيلى مبدأ الشمولية يف صناعة التميز حديث ولعل أوضح،  41(يده عمل من يأكل كان المالس عليه داود
 وإذا، القتلة فأحسنوا قتلتم فإذا، شيء كل على اإلحسان كتب اهلل إن) صلى اهلل عليه وسلم: قوله هو

 . 42(ذبيحته فلريح، شفرته أحدكم وليحد، الذبح فأحسنوا ذحبتم

 :مقومات التميز ثانيا:  
 :الفطري اآلدميوم المق -1

افظ حي أنجيب ، املتغري واملتطور واملليء بالفنت الواقع هذا خضم يف أن صناعة التميز النبوية السنة تبني   
رضي اهلل عنه  هريرة أيب: )عن جاء فقد، واإلختالل إىل التناقض حىت ال يؤدي، على آدمية اإلنسان وفطريته

 أو، ينصرانه أو، يهودانه فأبواه، الفطرة على يولد إال مولود من ما :صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قال: قال
 النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّت  اللَّهِ  ِفْطَرةَ ": يقول مث. جدعاء من فيها ُتسون هل، مجعاء هبيمة البهيمة تنتج كما،  ميجسانه

َها   . 43"اْلَقِيمُ  الِدينُ  َذِلكَ  اللَّهِ  خِلَْلقِ  تَ ْبِديلَ  اَل  َعَلي ْ

 اهلل رسول يا :فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب أتى فىت أن:أمامة أبو رواه نستحضر ما وضمن هذا املقوم    
 قال قريبا   منه فدنا أدنه"  :وسلم عليه اهلل صلى فقال، مه مه :وقالوا، فزجروه عليه القوم فأقبل، بالزنا يل ائذن

                                                            

 .783صحيح  مسلم يف اإلمارة. باب: فضل الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل   ص   -40 
 .321ده   ص صحيح البخاري يف البيوع باب: كسب الرجل وعمله بي   -41 
صحيح مسلم يف الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان. باب: األمر بإحسان الذبح والقتل وُتديد الشفرة   ص  -42 

802/810. 
 .   231صحيح  البخاري كتاب التفسري. باب: ال تبديل خللق اهلل   ص  -43 
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"  :قال" .  ألمهاهتم حيبونه الناس وال"  :قال.  اءكفد اهلل جعلين واهلل ال :قال ؟ ألمك أُتبه :قال.  فجلس
 قال" .  لبناهتم حيبونه الناس وال"  :قال . فداءك اهلل جعلين اهلل رسول يا واهلل ال :قال ؟ البنتك أفتحبه
 فتحبهأ"  :قال" .  ألخواهتم حيبونه الناس وال"  :قال.  فدائك اهلل جعلين واهلل ال :قال ؟ ألختك أفتحبه
 :قال " خلالتك أفتحبه" : قال " لعماهتم حيبونه الناس وال"  :قال.  فداءك اهلل جعلين واهلل ال :قال " لعمتك

 اغفر اللهم"  :وقال عليه يده فوضع :قال" .  خلاالهتم حيبونه الناس وال"  :قال.  فداءك اهلل جعلين واهلل ال
 .44" شيء إىل تفتيل الفىت ذلك بعد يكن فلم " . فرجه وحصن، قلبه وطهر، ذنبه

  :المعرفيالعلمي المقوم  -2

 القيمعلى  املسلماجملتمع  صيانةو املسلم  الفرد تزكية ترتكز يف أيضا أن صناعة التميز النبوية السنة وتبني    
 النيب عن موسى أيب عن املروي ديثاحل دل على ذلك اْلدى املنهاحي النبوياملنبثقة من  اريةاملعرفية احلض

 فكان، أرضا أصاب الكثري الغيث كمثل والعلم اْلدى من به اهلل بعثين ما مثل ):قال وسلم صلى اهلل عليه
 هبا اهلل فنفع، املاء أمسكت، أجادب منها وكانت، الكثري والعشب الكأل فأنبتت، املاء قبلت، نقية منها

 فذلك، كأل   تنبت وال ماء   متسك ال قيعان هي إمنا، أخرى طائفة منها وأصابت، وزرعوا وسقوا فشربوا، الناس
 اهلل هدى يقبل ومل، رأسا بذلك يرفع مل من ومثل، وعلم فعلم به اهلل بعثين ما ونفعه، اهلل دين يف فقه من مثل

  45( به أرسلت الذي

 املالئكة وإن اجلنة طرق من طريقا به اهلل سلك علما فيه يطلب طريقا سلك من: "صلى اهلل عليه وسلم وقال
 جوف يف واحليتان األرض يف ومن السموات يف من له ليستغفر العامل وإن العلم لطالب رضا أجنحتها لتضع

 وإن األنبياء ورثة العلماء وإن الكواكب سائر على البدر ليلة القمر كفضل العابد على العامل فضل وإن املاء
 .46"وافر حبظ أخذ أخذه فمن العلم ورثوا درمها وال دينارا يورثوا مل األنبياء

  :المنهجيلمقوم ا –3

 راعي األولوياتت، ُتيد عنه قيد أمنلة باملنهج وال تلتزم، صناعة منهجية النبوية يف السنة فصناعة التميز     
رضي اهلل عنه  معاذا بعث ملا، إىل إلتزام التدرج واحلكمة والرتتيبفالرسول األكرم يوجه صحابته ، املوازناتو 

 أن بيد.  . ( .اهلل عبادة إليه تدعوهم ما أول فليكن، كتاب هلأ قوم على تقدم إنك: قال، اليمن إىل
                                                            

 .231ص 3مسند أمحد ابن حنبل ج -44
 .41فضل من علم وعلم   ص  صحيح البخاري كتاب العلم   باب: -45 

 .1/28، والدارمي يف سننه 46-36/45مسند  اإلمام أمحد يف مسند  -46
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 صلى اهلل عليه وسلم الرسول حوار ومثال ذلك املنهج سالمة على أقر صحابته الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 تقضي كيف"  :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سأله حني، اليمن إىل بعثه حني معاذ مع بعثه حني معاذ مع
 رسول فبسنة :قال"  ؟ اهلل كتاب يف جتد مل فإن"  :قال، اهلل بكتاب أقضي قال، " ؟ قضاء لك عرض إذا
، " ؟ اهلل كتاب يف وال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة يف جتد مل فإن"  :قال، وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 رسول وفق الذي هلل احلمد"  :وقال صدره وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فضرب، آلو وال رأيي أجتهد :قال

 .47" اهلل رسول يرضي ملا اهلل رسول

  :القيميالمقوم األخالقي  –4

هذا املقوم ، و قومات صناعة التميز يف السنة النبويةملومتمما ، ملنظومةا مكمال ْلذه ياألخالق املقوم القيمي يتويأ
 يفاملتميزة  ثاراآل عنها نتجفت النفوس يف يةاإلجياب الصفات يغرس وهو الذي، للمقومات السالفةمتظهر  باألساس
 . السلوك

قال ، جاء هبا حبيب احلق سيد اخللق صلى اهلل عليه وسلم الت الغاية هي الفاضلة األخالقو  القيم البانيةو       
 اهلل عبد: فعن احلسنة األخالق منزلة السنة بينتو  بل، 48"إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق ":صلى اهلل عليه وسلم

 من نإ»يقول:  وكان، متفحشا وال فاحشا عليه وسلم اهللصلى  النيب يكن مل: قال عنهما اهلل رضي عمر بن
 مما إن: صلى اهلل عليه وسلم النيب قال قال: عقبة مسعود أبو ويف حديث رواه . 42أخالقا" أحسنكم خياركم

عن مدح اهلل تعاىل لنبيه ِبحاسن األخالق:" بله   50( شئت ما فافعل تستح مل إذا: النبوة كالم من الناس أدرك
 ، 51 َعِظيم" ُخُلق   َلَعلى َوِإنَّكَ 

 هذه بني العالقة فيه أمجل، صلى اهلل عليه وسلم الرسول كلموجوامع   روائع من حبديث املبحث هذاوخنتم      
 رسول قال: قال األشعري مالك أبورواه  فيما فقال، واآلخرة الدنيا يف وآثارها، واملقومات املفرداتو  اخلصائص

 بني ما متأل أو متآلن هلل واحلمد اهلل وسبحان، امليزان متأل هلل واحلمد، اإلميان شطر الطهور صلى اهلل عليه وسلم:"

                                                            

 . 3/303:  3522احلديث ، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، احلديث رواه أبو داود يف كتاب كيف القضاء-47 
 48- 
 .268  صحيح  البخاري :يف املناقب. باب: صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم ص  -42 

 .671صحيح  البخاري: يف املناقب ص  - 50
 4اآلية ، سورة القلم -51 
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، يغدو الناس كل،  عليك أو لك حجة والقرآن، ضياء والصرب، برهان والصدقة، نور والصالة، واألرض السماوات
 .52 "قهاموب أو فمعتقها، نفسه فبايع

 صناعة التميز في السنة النبوية المبحث الثاني:
  تمهيد:

فقد روى الرتميذي يف سننه عن حذيفة بن ، إن صناعة التميز مطاب شرعي وسنة نبوية وضرورة حضارية   
وإن ظلموا ، "ال تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنااليمان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:

صريح  فهذا احلديث، 53وإن أساءوا أن التظلموا"، إن أحسن الناس أن ُتسنوا، طنوا أنفسكمو  ولكن ،ظلمنا
امتالك القدرات  على والعمل، وأتباعه إىل التميز أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مليح يف الدعوة
 لتبعية.ذم للتقليد واوفيه  اإلرادة. يرُتر و  قيق اإلستقالل يف الرأيلبناء الذات وُت

 وفقا، ومن فهم إىل فهم، عصر إىل عصر منومتجددة بتجدد سنة الرسول صلى  مستمرة وهذه الدعوة     
رأس كل مئة سنة من  :" إن اهلل يبعث ْلذه األمة علىقال صلى اهلل عليه وسلم والعلمي احلضاري للتطور

  .54جيدد ْلا دينها"

لى ع اإلجابة عليهم وتعني، اليوم اإلسالمي العامل يف الرتبية علماء أماماملعاصرة  التحديات تطرح هنا ومن  
 صياغة معاصرة تضمن التميز يف مجيع امليادين احلياة؟ كيف ميكن صياغة األجيال املسلمة  :األسئلة اآلتية

 احلاكمة وتضمن فاعليتها وإجنازها على أرض احلضارية القيم ُتفظ التيف صناعة التميز  الرتبوية احللولماهي 
 مناهجنا الدراسية  كيف ميكن تطوير ؟البيداغوجية القمينة بالتميز يف صناعة التميز الوسائل هي االواقع؟ م

 .يف هذا اإلجتاه؟ االجتماعيةومناشطنا  براجمنا اإلعالميةو 

                                                            

 .112صحيح  مسلم :يف الطهارة باب: فضل الوضوء ص  - 52
 538ص3سنن الرتميذي كتاب الرب والصلة، ما جاء  يف اإلحسان والعفو ج -53 
 221ص 2سنن أيب داود ج -54 
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 فر المطلب األول: صناعة التميز في المعا
ا ِفيهِ  يَ ْبَتِغي َطرِيق ا َسَلكَ  نْ مَ :" بقوله العلمطلب  على صلى اهلل عليه وسلم النيب حث قدل      اللَّهُ  َسَلكَ  ِعْلم 

 يف  َمنْ  َلهُ  لََيْستَ ْغِفرُ  اْلَعاملَِ  َوِإنَّ ، اْلِعْلمِ  ِلطَاِلبِ  ِرَضاء   َأْجِنَحتَ َها لََتَضعُ  اْلَماَلِئَكةَ  َوِإنَّ ، اجْلَنَّةِ  ِإىَل  َطرِيق ا ِبهِ 
 َسائِرِ  َعَلى اْلَقَمرِ  َكَفْضلِ  اْلَعاِبدِ  َعَلى اْلَعاملِِ  َوَفْضلُ ، اْلَماءِ  يف  احْلِيَتانُ  َحىتَّ  اأْلَْرضِ  يف  َوَمنْ  السَّمَاَواتِ 
َا، ِدْرمَه ا َواَل  ِديَنار ا يُ َورِثُوا ملَْ  اأْلَْنِبَياءَ  ِإنَّ ، اأْلَنِْبَياءِ  َوَرثَةُ  اْلُعَلَماءَ  ِإنَّ ، اْلَكَواِكبِ   َأَخذَ  ِبهِ  َخذَ أَ  َفَمنْ  اْلِعْلمَ  َورَّثُوا ِإمنَّ

وبه تبين حضارهتا ، أو أمة  الذي يشكل املرجعية الثقافية ألي فرد النَّظري بالِعلم أي التزوُّد، 55"َواِفر   حِبَظ  
ومنثل هنا ، من أجل غرس هذه القضية األساليب شىتَّ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد انتهج، ومستقبلها

 رسول قال، من أجل ُتفيز الفكر وإثارة اإلنتباه، خيصي اإلستنتاجيالتش ب حديث استعمل فيه األسلوب
 فوقع هي؟ ما فحدثوين، املسلم مثل وإهنا، ورقها يسقط ال شجرة الشجر من إن صلى اهلل عليه وسلم:" اهلل

 يا هي؟ ما حدثنا: قالوا مث، فاستحييت، النخلة أهنا نفسي يف ووقع: اهلل عبد قال، البوادي شجر يف الناس
 إيل أحب، النخلة هي قلت تكون ألن: قال، لعمر ذلك فذكرت: قال، النخلة هي: فقال قال! اهلل رسول

 ، 56وكذا" كذا من

صلى  اللَّهِ  رسول خلف كنت: قال عباس ابن جماالت كثرية فعن املعارف يفيف  صناعة التميزوقد جتسدت  
؛ كَ أَُعِلمُ  ِإينِ ! ُغاَلمُ  يَا: "فقال يوما اهلل عليه وسلم  ِإَذا، جُتَاَهكَ  جتَِْدهُ  اللَّهَ  اْحَفظْ ، حَيَْفْظكَ  اللَّهَ  اْحَفظْ  َكِلَمات 

َفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوْ  اأْلُمَّةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ ، بِاللَّهِ  فَاْسَتِعنْ  اْستَ َعْنتَ  َوِإَذا، اللَّهَ  فَاْسَألْ  َسأَْلتَ   ملَْ  ِبَشْيء   يَ ن ْ
َفُعوكَ   اللَّهُ  َكَتَبهُ  َقدْ  ِبَشْيء   ِإالَّ  َيُضرُّوكَ  ملَْ  ِبَشْيء   َيُضرُّوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوَلوْ ، َلكَ  اللَّهُ  َكَتَبهُ  َقدْ  َشْيء  بِ  ِإالَّ  يَ ن ْ
 ، 57"الصُُّحفُ  َوَجفَّتْ  اأْلَْقاَلمُ  رُِفَعتْ ، َعَلْيكَ 

                                                            

 -ياء الرتاث، بريوتجامع الرتمذي، ُتقيق: إبراهيم عطوة عوض، دار إح -55 
 .1130صحيح  مسلم يف صفة القيامة واجلنة والنار باب: مثل املؤمن مثل النخلة   ص  -56 
 .1/307مسند اإلمام أمحد بن حنبل ج -57 
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 من كلية وقواعد عظيمة وصايا ضمنيت احلديث وهذا: "على هذا احلديث معلقا احلنبلي رجب ابن قال   
 اجلهل من أسفى فوا، أطيش وكدت، فأدهشين احلديث هذا تدبرت: العلماء بعض قال حىت، الدين أمور أهم
 .58"ملعناه التفهم وقلة، احلديث هبذا

 وماحصل فيها 52قصة اْلجرة إىل احلبشة، ومن أعظم مظاهر صناعة التميز يف بدايات الدعوة اإلسالمية    
 فكانت كلمات جعفر بن أيب طالب، معريف بني املؤمنني الفارين والكفار املطاردين عند ملك احلبشةتناظر 

قال جعفر متحدثا باسم االسالم ، الذهبية البلسم الشايف والرتياق الكايف لكل من أعمل عقله وفتح قلبه
 ونقطع، الفواحش ونأيت، امليتة أكلون، األصنام نعبد جاهلية أهل قوم ا كنا إنا، امللك أيها واملسلمني:"

 وصدقه نسبه نعرف، منا رسوال   إلينا اهلل بعث حىت، الضعيف منا القوي ويأكل، اجلوار ونسيء، األرحام
 وأمرنا، واألوثان احلجارة من وآباؤنا حنن نعبد كنا ما وخنلع، وحده اهلل عبادة إىل فدعانا، وعفافه وأمانته
، الفواحش عن وهنانا، والدماء احملارم عن والكف، اجلوار وحسن، الرحم وصلة ،األمانة وأداء، احلديث بصدق

 فلما، األوثان عبادة إىل لريدونا وعذبونا قومنا فظلمنا، به وآمنا فصدقناه، اليتيم مال وأكل، الزور وقول
 نظلم أال ناورجو ، جوارك يف ورغبنا، بالدك إىل خرجنا، ديننا وبني بيننا وحالوا، علينا وضيقوا، ظلمونا
العالمة أبو احلسن الندوي بقوله:"إن كالم جعفر بن أيب طالب  وقد علق على هذا الكالم النفيس، 60عندك"

قبل أن يدل على بالغته العربية ، وقد دل على بالغة صاحبه العقلية، أمام حكيم قد جاء يف أوانه ومكانه
على كل وأن يظهره ، اد اهلل ان يتم نورهالذي أر  الدينوال يعلل ذلك إال بإْلام من اهلل وتأييد هذا ، البيانية

وفاقت فيها قريش ، اللتني فاق فيهما بنو هاشم قريشا، ورجاحة العقل، ويدل كذلك على سالمة الفطرة، دين
وملا ، حال ملا كان عليه أهل اجلاهلية يف اجلزيرة العربية فقد فضل جعفر أن يكون جوابه حكاية، العرب كلهم

وآمنوا ، ودعا إىل اهلل وإىل الدين احلنفي السمح ومكارم األخالق، مرهم بعدما أرسل اهلل رسوله فيهمآل إليه أ
، شيء عن املناقشة واملناظرة أبعد -فيه صاحبها الصواب جيانب خصوصا إذا مل–وحكاية احلال ، به واتبعوه

واإلنصاف وحسن  ليؤ للتأموالته، وُتقيق األهداف املنشودة، وأقدر شيء على غرس املعاين املقصودة
 ."61ماعاإلست
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 القيم في التميز صناعة: الثاني المطلب
نعين هبا املعايري الت ُتكم تصورات  إلصطالحويف ا، القيم مجع وقيمة وتعين يف اللغة الثمن املعادل للمتاع   

 هذا يف ونود، 62ه الربانيةوالضوابط الت تنظم تصرفاته اخلارجية ومسلكيات اجلوانيةالداخلية وقناعاته  اإلنسان
اإلسالمي  للتشريع مصدرا اعتبارهاليس ب يف صناعة التميز يف القيم النبوية السنة منهج نبني أن املطلب
د. يقول  ، املشرتك اإلنساين احلضاري وإمنا باعتبارها منبعا وموجها للرتاث، اإلسالمية فقط للمعرفة ومصدرا
 من رسالتها به وتؤدي، احلضارات به ختلد الذي هو للحضارة روحيال األخالقي العنصر) السباعي: ىمصطف
 وال، بالكمية وال، املادي باملقياس بينها يقارن ال واحلضارات. واآلالم املخاوف من وإبعادها اإلنسانية إسعاد

جابر العلواين وهذا ما أكده د.طه  .63(اإلنسانية تاريخ يف ترتكها الت باآلثار بينها يقارن وإمنا، املادي بالرتف
 وهذا ما، 64التوحيد والتزكية واالعمران :عند حدد القيم احلاكمة الت جاءت رسالة السماء لرتسيخها وتفعيلها

 ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َلِقيتُ : قَالَ  َيَسار   ْبنِ  َعطَاءِ  طريق من بسنده البخاري الذي رواه اجلامع املانع احلديث يؤكده
ُهَما اللَّهُ  يَ َرضِ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمرِو : قَالَ  الت َّْورَاةِ  يف صلى اهلل عليه وسلم  اللَّهِ  َرُسولِ  ِصَفةِ  َعنْ  َأْخربْين : قُ ْلتُ  َعن ْ
، َوَنِذيرا   ُمَبِشرا  وَ  َشاِهدا   أَْرَسْلَناكَ  ِإنَّا النَّيبُّ  أَي َُّها يَا، اْلُقْرآنِ  يف  ِصَفِتهِ  بِبَ ْعضِ  الت َّْورَاةِ  يف  َلَمْوُصوف   ِإنَّهُ  َواللَّهِ  َأَجلْ 
 َيْدَفعُ  َواَل  اأْلَْسَواقِ  يف  َسخَّاب   َواَل  َغِليظ   َواَل  ِبَفظ   لَْيسَ  املتَ وَِكلَ  ََسَّْيُتكَ  َوَرُسويل  َعْبِدي أَْنتَ  ِلأْلُِمِينيَ  َوِحْرز ا

 َويَ ْفَتحُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  يَ ُقوُلوا بَِأنْ  اْلَعْوَجاءَ  اْلِملَّةَ  ِبهِ  يُِقيمَ  َحىتَّ  اللَّهُ  يَ ْقِبَضهُ  َوَلنْ  َويَ ْغِفرُ  يَ ْعُفو َوَلِكنْ  السَِّيَئةَ  بِالسَِّيَئةِ 
 .65" ُغْلف ا َوقُ ُلوب ا ُصماا َوآَذان ا ُعْمي ا َأْعيُ ن ا هِبَا

، الميةاإلس احلضارة أصل عتربي القيم ميز يفالت أناجي نهامل إطار هداها يف النبوية السنة بينت وقد     
 بن اهلل عبيد بن طلحة حديث ذلك أكد، وهي منبثقة من قيمة التوحيد ضمان استمراريتهاو  وجودها وسبب
 وحده اهلل إال إله ال قبلي من والنبيون أنا قلت ما أفضل: . . . قال صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول أنكريز 

ثالث مناذج ة التميز يف القيم نقتصر على صناع املآت من األحاديث الت تدعو إىل وهناك .66له شريك ال
 :قيمة اجلودة واإلتقان -قيمة اإلنفاق–قيمة اجلمال ، منها
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 أن مسعود بن اهلل عبد طريق من بسنده مسلم اإلمام روى :قيمة الجماللتميز في الدعوة إلى صناعة  -
يل   اللَّهَ  ِإنَّ : "قال صلى اهلل عليه وسلم النيب  بن جابر طريق من بسنده داود أبو روىو ، 67" اجلََْمالَ  حيُِبُّ  مجَِ
 َهَذا جيَِدُ  َكانَ  أََما فَ َقالَ  َشْعرُهُ  تَ َفرَّقَ  َقدْ  َشِعث ا َرُجال   فَ َرَأى وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ  َرُسولُ  أَتَانَا: قال اهلل عبد

 68 ؟ ثَ ْوبَه ِبهِ  يَ ْغِسلُ  َماء   جيَِدُ  َهَذا َكانَ  أََما فَ َقالَ  ة  َوِسخَ  ثَِياب   َوَعْلِيهِ  آَخرَ  َرُجال   َورََأى َشْعَرهُ  ِبهِ  ُيَسِكنُ  َما

، وخشونة العيش وجه صحابته يف التفاتة مجالية قل نظريها رغم قلة اليد صلى اهلل عليه وسلم بل إن النيب 
 ِإْخَواِنُكمْ  َعَلى َقاِدُمونَ  ِإنَُّكمْ "  :رسول صلى اهلل عليه وسلم يقولالفعن سهل بن احلنظلية قال: َسعت 

  .62" الت ََّفحُّشَ  َوال اْلُفْحشَ  حيُِبُّ  ال اللَّهَ  فَِإنَّ حىت تكونوا شامة يف الناس  لَِباَسُكمْ  َوَأْصِلُحوا رَِحاَلُكمْ  فََأْصِلُحوا

 ِبظهره يهتمالصالة والسالم  عليه كان فقد )والسريرة السرية حسنوالنيب صلى اهلل عليه وسلم كان    
 نإل الناس؛ نفوس يف حسنا موقعا يقع كالمه وجيعل، وقارا  و  هيبةو  متيزا عليه يضفي مما يئتهه على وحيافظ
 نفوسهم ووجداهنم. له وترتاح، ويفتح قلوهبم وعقوْلم مالاجل حيبون الناس

البخاري يف صحيحه من حديث عمر بن اخلطاب  أخرج :اإلنفاق قيمة في التميز صناعة إلى الدعوة -
وقال من ، فحفرها عثمان، ل: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: من حيفر بئر رومة فله اجلنةرضي اهلل عنه قا

وجيش ، وكان سبب الدعوة إىل حفر بئر رومة شدة احلر .70فجهزه عثمان، جهز جيز العسرة فله اجلنة
ارسول اهلل : يلرجال قارضي اهلل عنه أن  . وعن انس!وما أدراك ما غزوة تبوك؟ العسرة هو جيش غزوة تبوك

فقال له النيب صلى اهلل عليه ، وأنا أقيم حائطي هبا فأمره أن يعطيين حىت أقيم حائطي هبا، إن لفالن خنلة
فاتى النيب صلى ، ففعل، بعين خنلتك حبائطي:فقال، وسلم أعطها إياه بنخلة يف اجلنة فأىب؟ فأتاه أبو الدحداح

فقد أعطيتكها.فقال رسول اهلل صلى ، : فاجعلها لهطي قالحبائقد ابتعت النخلة  إيناهلل عليه وسلم فقال: 
أم الدحداح  يا قال فأتى امرأته فقال:، قاْلا مرارا، كم من عذق راح أليب الدحداح يف اجلنة:اهلل عليه وسلم

وأخرج مسلم من  .71أو كلمة تشبهها، أخرجي من احلائط فإين بعته بنخلة يف اجلنة فقالت: ربح البيع
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قالت:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"أسرعكن حلاقا يب أطولكن ي اهلل عنها حديث عائشة رض
 72.وتصدق كانت تعمل بيدها ألهنا، قالت:فكانت يدا زينب، أيتهن أطول يدا فكن يتطاولنيدا"قالت 

 العمل مرتكزات أهم من العمل يف اإلتقان يعترب الجودة واإلتقان: قيمة في التميز صناعة إلى الدعوة -
 أمامه يفتح ألنه، كبري ا إبداعي ا دافع ا صاحبه يعطي حيث، وتقدمه تطوره يف يسهم والذي، الراشد واملنتج

ا النبوي التوجيه جاء ولذلك، قبل من عنده متوفرة تكن مل إحسانية وأفكار ا جتديدية آفاق ا  ضرورة يف واضح 
 أن عمال   أحدكم عمل إذا حيب اهلل إن: "وسلم ليهع اهلل صلى فيقول، اإلنسان إىل املوكلة األعمال يف اإلتقان

صلى اهلل عليه  روى اإلمام أمحد يف مسنده عن طلق بن علي رضي اهلل عنه قال: جئت إىل النيب، و "يتقنه
فكأنه ، قال:فأخذة املسحاة فخلطت هبا الطني، قال:فكأنه مل يعجبه عملهم، وسلم وأصحابه يبنون املسجد

 الصالة عليه قال و73فإنه أضبطكم للطني"، لي فقال:دعوا احلنفي والطنياملسحاة وعم أعجبه أخذي
 74، ...."شيء كل يف اإلحسان كتب اهلل إن:" والسالم

 المهارات في التميز صناعة: الثالث المطلب
 بل هو قطب الرحى بالنسبة ْلذه والقيمللتميز يف املعارف  متظهرا حقيقيا اجلانب املهاري يعترب التميز يف     

وقد جتلى هذا األمر يف ، الشريفة لعملي والتطبيق الفعلي للصناعة النبويةألنه التجسيد ا، املكونات الثالثة
.وقد و.. والرسالية باإلبداع والتجديد واإلتقان واجلودة والفاعليةاملهارات احلياتية الت اصطبغت  العديد من

 فلنمثل لبعضها:، مشلت هذه الصناعة مجيع جماالت احلياة

 ...-الفهم–الحفظ  –الكتابة و  القراءة :العلمية في المهارات صناعة التميز-1

، فحث على العلم والتعلم منذ بدايات الدعوة هذه املهارة وقد تنبه الرسول االكرم إىل :ةالقراءة والكتاب -أ
و قال أب، ألسرىمن تعليم غلمان املسلمني فداء ا ومما يذكر يف هذا الصدد ماحدث عقب غزوة بدر

وكان يفادي ، وقبل منهم الفداء، : وعفا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن األسرىاحلسن الندوي
فجعل رسول اهلل صلى اهلل ، من مل يكن ْلم فداء ..... وكان من بني األسرى، هبم على قدر أمواْلم

، مني الكتابةم كل واحد عشرة من املسلاألنصار الكتابة فيعلفداءهم ان يعلموا أوالد  عليه وسلم

                                                            

 144ص، باب من فضائل زينب أم املؤمنني، فضائل الصحابةصحيح مسلم، كتاب ال-72 
 244ص 7مسند أمحد بن حنبل ج -73 
 2سبق ذكر احلديثني ص -74 
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وكان يف ذلك من تقدير العلم وتشجيع القراءة والكتابة ما ، وكان زيد بن ثابت ممن تعلم هبذا الطريق
 .75ال حيتاج إىل توضيح

اهلل عليه وسلم بالفهم باعتباره شرطا للتميز دعاؤه لعبد اهلل بن  مما يدل على اهتمام النيب صلى الفهم: -ب
اهلل عنهما  يعباس رضابن ومما يؤكد هذا املعن احلديث الذي رواه ، 76دين""اللهم فقه يف ال :عباس بقوله

، فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرين فجعلين حذاءه، قال: أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من آخر الليل
، موسل عليه اهلل صلى اهلل رسول فصلى رسول اهلل، فلما أقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالته خنست

يارسول اهلل أوينبغي ألحد أن يصلي حذاءك  :فلما انصرف قال يل: ما شأين أجعلك حذائي فتخنس؟فقلت
 :قال وعن أيب بن كعب .77يزيدين علما وفهما قال:فأعجبته فدعا يل أن!الذي اعطاك اهلل ، وانت رسول اهلل

كتاب اهلل معك أعظم؟قال: قلت أي آية أعظم من   أتدري قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يأبا املنذر
:قلت اهلل الإله إال هو أعظم؟قال معك اهلل كتاب من أعظم آية أي أتدري املنذر يأبا: اهلل ورسوله أعلم؟قال

 78العلم أبا املنذر" وقال:واهلل ليهنك، قال: فضرب يف صدري، احلي القيوم

وكان ، وهذه املهارة تصنع صناعة، ظإىل مهارة احلف ماليو  ما أحوج ناشئة االمة اإلسالمية الحفظ: -ج
، يقول الكالم فيعيده ثالثا حىت يعقل ويستوعب اجلميع حيث كان، للمنهج النبوي قصب السبق يف ذلك

وعبداهلل بن عباس وعبد  أب هريرة وعبد بن عمر:مثل، وقد متيز عدد كرب من الصحابة بقوة حافظته وضبطهم
الت  ترجم هؤالء وغريهم من خري السلف واخللف األحاديث، و هماهلل بن عمر وعائشة رضي اهلل عنهم وأرضا

ولكن ، "إن ال ينزع العلم بعد ان أعطامهوه انتزاعا:ومنها قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم، احلفظ ُتث على
، فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، فيبقى ناس جهال يستفتون، العلماء بعلمهم منهم مع قبض ينتزعه

، مث إن عبد اهلل بن عمر حج بعد، به عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم - بن عمروعبد اهلل-فحدثت
فحدثين به كنحو ، فجئته فسألته، فاستثبت يل منه الذي حدثين عنه، أخت انطلق إىل عبد اهللفقالت:يا ابن 

 .72"فأتيت عائشة فأخربهتا فعجبت فقالت: واهلل لقد حفظ عبد اهلل بن عمرو، ما حدثين

                                                            

 بتصرف. 314السرية النبوية أليب احلسن الندوي ص -75 
 .42صحيح البخاري،كتاب الوضوء،باب وضع املاء على اخلالءص -76 
 .178ص 5مسند أمحد بن حنبل ج -77 
 122ص2كتاب صالة املسافرين باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ج ،صحيح مسلم 78 
 صحيح البخاري،كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس    . -72 
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 ...االختالف –الحوار -صناعة التميز في المهارات اإلجتماعية: -2

بل يف جانب  لقد حرص النيب األكرم على صناعة التميز يف مهارة احلوار ليس يف اجلانب النظري: الحوار -أ
، احملارب واملعاهد، املؤمن والكافر، الذكر واألنثى، املمارسة النبوية فقد حاو رسول اهلل الصغري والكبري

، وتدبري اخلالفات وكانت مهارة احلوار سبيال للدعوة والرتبية والتعليم وحل املشكالت، ريب والبعيد....الق
 مثل وإهنا، ورقها يسقط ال شجرة الشجر من إن:" وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسولقول ومن أمثلة ذلك 

، النخلة أهنا نفسي يف ووقع: اهلل عبد قال، البوادي شجر يف الناس فوقع هي؟ ما فحدثوين، املسلم
: قال، لعمر ذلك فذكرت: قال، النخلة هي: فقال قال! اهلل رسول يا هي؟ ما حدثنا: قالوا مث، فاستحييت

وخلد اهلل تعاىل حاوره خلولة بنت ثعلبة يف سورة ، 80" وكذا كذا من إيل أحب، النخلة هي قلت تكون ألن
والشجار إىل  فنقلها حبكمته من دائرة اإلنفعال، جمادلةوكيف اهنا جاءت مشتكية منفعلة متوترة ، اجملادلة

 فحل مشكلتها ورجعت املياه إىل جماريها.، دائرة اإلعتدال واحلوار

فجاءت السنة النبوي لتدبري هذا ، بعض األحيان إىل اإلختالف إن احلوار يؤدي يف اإلختالف:-ب
، امل مناء ورقي وتقدم ورمحةالت جعلت اإلختالف ع 81اإلختالف حبزمة من القواعد والضوابط

عن عبد اهلل بن ، صراع أو نزاع وقتال مينع من ُتول اإلختالف إىل واإللتزام هبذه القواعد والضوابط
اليصلني أحد العصر إىل يف  :عمر رضي اهلل عنهما قال:قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم األحزاب

بل  :بعضهم لنأتيها. وقاعضهم: النصلي حىت فقال ب، فأدرك بعضهم العصر يف الطريق، بين قريظة
وكذلك اختالف ، 82نصلي مل يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يعنف أحدا

الت بدت  رضي اهلل عنه مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حول بنود صلح احلديبية عمر بن اخلطاب
 ا الفقرة الت كانت تقضي بإرجاع املسلمني اْلربنيوال سيم، جمحفة يف النظرة األوىل يف حق املسلمني

ألست رسول حقا؟قال الرسول صلى اهلل عليه  !فقال عمر لرسول اهلل ، من أذى املشركني إىل قريش
او  :عمر قال، بلى: وسلم عليه اهلل صلى الرسول قال قال عمر:أولسنا باملسلمني؟، وسلم: بلى

 !فعالم نعطي الدنية يف ديننا؟ :عمر قال، بلى: وسلم عليه اهلل صلى الرسول قال ليسوا باملشركني؟

                                                            

 12سبق خترجه ص- 80 
جتنب الغضب ، العلم، عدم املقاطعة، املوضوعية، اإلنصاف، العدل، اإلنصات، تقبل اآلخر، من قبيل: حسن القول -81 

 الرفق،حسن الظن، الصدق، التحكيم،......، واإلنفعال، التفاوض
 862كتاب املغازي،باب مرجع النيب صلى اهلل عليه وسلم من غزوة األحزاب ...ص،  صحيح البخاري-82 
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مث ذهب عمر  .83أنا عبد اهلل ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعين: وسلم عليه اهلل صلى الرسول قال
فإين أشهد ، فقال له أبو بكر: ياعمر إلزم غرزه، إىل أيب بكر رضي اهلل عنهما وقال له الكالم نفسه

 .84مر وانا أشهد أنه رسول اهللقال ع، أنه رسول اهلل

 الصوم..... -الحج –الصالة  -صناعة التميز في مهارات العبادات: -3

 لذا سنورد حديثني فقط:، مثلةاأل جردأو  حيتاج إىل كثري بيان ال احملوروهذا 

وأمر ، "أصلي رأيتموين كما صلوا"  :وقال، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صلى فقد الصالة:-أ
وحث على تسوية الصفوف ألهنا  ، وذلك بالصالة يف اخلفاف والنعال  عن اليهود والنصارىبالتميز 

 جعل لنداء الصالة األذان عوض البوق والناقوس. ، وكصفوف املالئكة

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بني دار ما صناعة التميز يف إقامة الصالةيف  العملية النماذج ومن  
 اهلل رضي – هريرة أيب فعن، الصحيحة الصالة أداء مهارة تعليمه هبدف حوار من الصحابة وأحد

 رسول فرد، اهلل رسول على فسلم جاء مث، فصلى رجل فدخل املسجد دخل اهلل رسول أن – عنه
 إىل جاء مث، صلى كان كما فصلى الرجل فرجع"  تصل مل فإنك فصل ارجع"  :فقال السالم اهلل

 مث السالم وعليك :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال، عليه لمفس، وسلم عليه اهلل صلى النيب
 باحلق بعثك والذي :الرجل فقال.  مرات ثالث ذلك فعل حىت"  تصل مل فإنك فصل ارجع"  :قال
، القرآن من معك تيسر ما اقرأ مث.  فكرب الصالة إىل قمت إذا"  :قال.  علمين.  هذا غري أحسن ما
 حىت ارفع مث، ساجدا   تطمئن حىت اسجد مث، قائما   تعتدل حىت ارفع مث، راكعا   تطمئن حىت اركع مث

 .85كلها صالتك يف ذلك افعل مث.  جالسا   تطمئن

                                                            

 382النور اخلالد حممد مفخرة اإلنسانية ص -83 
 331السرية النبوة البن هشام ص -84 
 لصالةكتاب ا،  صحيح مسلم- 85 
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 ...التخطيط – اإلستخبار–الرماية المهارات العسكرية:صناعة التميز في  -4

عن نفسه:"إين  متيز ِبهارة الرمي دون غريه من الصحابة فقد قال : يروى بأن سعد بن أب وقاصالرماية -أ
ومتيز بالرمي كذلك زيد بن سهل األنصاري املشهور بأيب  86"بسهم يف سبيل اهلل ىألول العرب رم

 "أال إن القوة الرمي".:مستحضرين قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم، طلحة

حبث إن ، وضع الرسول صلى اهلل عليه وسلم شبكة استخبارات مل يسمع هبا أحد من قبل :اإلستخبار -ب
ومل يسجل التاريخ أن أخبار ، ُتلل حاالو  حيث كانت تقيم، خبار كانت تصل إىل املركز يف وقتهااأل

الذي عفا عنه  بن أيب بلتعة بخطأ حاطباستثناء ، الرسول صلى اهلل عليه وسلم كانت تصل إىل أعدائه
لى اهلل عليه فقد بلغ منه ص، فتح مكة وغزوة مؤتةو  ويف هذا نستحضر غزوة بدر الكربى 87.رسول اهلل

 شبكة من املخربين األمناء الذين فأرسى، ومات العسكرية واالمنية مبلغا عظيمالاإلهتمام باملع وسلم
من حديث جابر  فقد أخرج البخاري.وبإقدام فريد وبتكتم شديد، كانوا ينقلون االخبار يف أقصر وقت

القوم يوم األحزاب؟"قال الزبري:أنا. مث  "من يأتيين خبرب:رضي اهلل عنه قال:قال النيب صلى اهلل عليه وسلم
عن لكل نيب حواريا وحواري  :وسلم عليه اهلل صلى النيبقال  .أنا:الزبري ؟قال القوم خبرب يأتيين من قال:
 .88الزبري

، كان متيز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف تنوع التخطيط وتغيريه على الدوام: التخطيط–ج 
وهذا االمر ، لذا كان خصومه يتخبطون أمامه، ال يطبقها مرة يف العادة واخلطة الت يستعملها مرة

او املعارك ، من بني أسباب النصر يف الغزاوت الت خاض غمارها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 الت دارت رحاها بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

                                                            

 784مناقب سعد بن أيب وقاص ص، صحيح البخاري كتاب املناقب-86 
 407النور اخلالد ص -87 
 711كتاب املناقب،باب مناقب الزبري بن العوام ص،  صحيح البخاري -88 
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 الحضارية تجلياتهو  النبوي المجتمع التميز في صناعة آثار: الثالث المبحث

 األفراد مستوى على التميز صناعة آثار: األول المطلب
 ويف، الضعيف املؤمن من اهلل إىل وأحب خري القوي املؤمن: "يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم القوة: -أ  

 كان فعلت أين لو: تقل فال شيء أصابك وإن، تعجز وال باهلل واستعن، ينفعك ما على احرص، خري كل
 ، 82"الشيطان عمل تفتح لو فإن فعل شاء وما اهلل قدر: قل ولكن، وكذا كذا

والبدن  واإلرادة والفكر العقلالتميز بقوة  على -يف هذا احلديث وغريه– وسلم عليه اهلل صلى النيب حث      
 عن مسأْل فقد، أصحابه مع وسلم عليه اهلل صلى رحهط ما مثل، واألخالق والقيم و...والعلم   واإلميان
 من املفلس إن" فقال متاع وال له درهم ال من فينا املفلس قالوا؟" املفلس ما أتدرون:" فقال، اإلفالس حقيقية

 هذا دم وسفك هذا مال وأكل هذا وقذف هذا شتم قد ويأيت وزكاة وصيام بصالة القيامة يوم يأيت أمت
 من أخذ عليه ما يقضى أن قبل تهحسنا فنيت فإن حسناته من وهذا حسناته من هذا فيعطى هذا وضرب

20"النار يف طرح مث عليه فطرحت خطاياهم
 . 

رسول اهلل صلى اهلل 21وعدْلم ، وهذا التميز ظهر يف جيل الصحابة بأمجعه فقد رضي اهلل عنهم ورضوا عنه   
 يف ذلك فنجد، هقدرات وتنمية همواهب استثمار قدر علىومن هذا اجليل الفريد نبغ متميزون كل ، عليه وسلم

: والسالم الصالة عليه يقول اجملال هذا ففي، أفعاله ويف، وسلم عليه اهلل صلى النيب أحاديث من كثري
، كعب بن وأيب  ، حذيفة أيب موىل وسامل، - به فبدأ – مسعود بن عبداهلل من: أربعة من القرآن استقرؤوا"

 .92"جبل بن ومعاذ

نظ   را ملعرفت   ه بق   دراهتم  الص   عبة ملهم   اتب   بعض ا ص   حابة للقي   امال بع   ض خيت   ار والس   الم الص   الة علي   ه ك   ان كم   ا   
وطلب من الزبري ، يهود كتاب يتعلم أن ثابت بن زيد وأمر، اليمن إىل جبل بن معاذ إرساله: ذلك ومن، ومواهبهم

 ، ان يأيت خبرب االحزاب

                                                            

 252ص 4صحيح مسلم ج- 82 
 524صحيح مسلم ص  -20 
 627خاري صقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :"خري القرون قرين..."صحيح الب -21 
 632صحيح البخاري ص 22 
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 -عنهما اهلل رضي-احلكم بن ومروان خمرمة بن املسور طريق من بسنده أمحد اإلمام روى:القدوة -ب 
 اهلل رسول قام قريش ومشركيصلى اهلل عليه وسلم  النيب بني الصلح مت فلما طويل حديث يف احلديبية صلح قصة
 قام فما، ِبثلها عاد حىت رجل قام فما، ِبثلها عاد مث قال، أحد قام فما: قال" واحلقوا احنروا الناس أيها يا: "فقال
 يا: قالت الناس؟ شأن ما! سلمة أم يا: "فقال سلمة أم على فدخل سلمصلى اهلل عليه و  اهلل رسول فرجع، رجل

 قد فلو واحلق، فاحنره كان حيث هديك إىل واعمد، إنسانا   منهم تكلمن فال، رأيت قد ما دخلهم قد اهلل رسول
 مث فنحره هديه أتى حىت أحدا يكلم ال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فخرج، ذلك الناس فعل، ذلك فعلت
 "وحيلقون ينحرون الناس فقام، فحلق جلس

 بن عمر هو فها، أعماْلم كل يف وسلم عليه اهلل صلى بالنيب يقتدون رضوان عليهم الصحابة كان وهكذا
 رأيت أين ولوال تنفع وال تضر ال حجر أنك أعلم إين: " فيقول األسود احلجر يأيت وسلم عليه اهلل صلى اخلطاب

  .ْلا حصر ال كثرية ذلك على ألمثلةآلثار وا وا، "قبلتك ما قبلكي وسلم عليه اهلل صلى النيب

رضي اهلل عنهماقال:قال لنا رسول اللله صلى اهلل عليه وسلم يوم  عن جابر بن عبد اهلل الخيرية: -ج
 23ولو كنت أبصر اليوم لرأيتكم مكان الشجرة"، احلديبية"أنتم خري اهل األرض وكنا ألفا وأربعمائة

 

 والحياة المجتمعو  المؤسسات مستوى على التميز صناعة آثار: يالثان المطلب
وإبداعا  خريا وبركة جملتمع واحلياةفتنعكس على املؤسسات وا، الفرد كثرية على إجيابيات إن للتميز

 :24وأهم هذه اآلثار، وتطورا
 توفري الوقت واجلهد -1
 ترك األثر الطيب -2

 رفع معنويات أفراد اجملتمع -3

 تمعكثرة املواهب يف اجمل -4

 التنافس يف اإلتقان واجلودة واإلحسان -5

 املسؤلية باحملاسبةربط  -6

                                                            

 .721كتاب املغازي باب غزوة عمرة احلديية ص ،  صحيح البخاري -23 
 حبث مرقون مها سليمان أمحد أبو منر اجلامعة، اإلسالمية غزة، 211التميز يف ضوء السنة النبوية ص  -24 
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 والوطن للدين باإلنتماء تقوية الشعور  -7

صلى اهلل  النيب عن عنهما اهلل رضي بشري بن إن هذه اآلثار السبعة جيملها حديث صحيح مليح رواه النعمان
 بعضهم فأصاب، سفينة على استهموا قوم كمثل فيها والواقع اهلل حدود على القائم مثل ":عليه وسلم قال

 خرقنا أنا لو: فقالوا، فوقهم من على مروا املاء من استقوا إذا أسفلها يف الذين فكان، أسفلها وبعضهم أعالها
 وجنوا جنوا أيديهم على أخذوا وإن، مجيعا هلكوا أرادوا وما يرتكوهم فإن، فوقنا من نؤذ ومل خرقا نصيبنا يف

   25 "مجيعا

                                                            

 .471/472ص صحيح  البخاري  كتاب الشركة باب: هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه.  -25 
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 والتوصيات جالنتائو  تمةالخا

 المعاصر المجتمع في التميز صناعة آفاق
 وضرورة اإلستمساك بالذي هو، مستحضرا التحديات الت ستواجه أمته الرسول صلى عليه وسلم يقول    
 ويقتدون بسنته يأخذون وأصحاب حواريون أمته من له كان إال، قبلي أمة يف اهلل بعثه نيب من ما" :خري
 فهو بيده جاهدهم فمن، يؤمرون ماال ويفعلون، يفعلون ماال يقولون خلوف بعدهم من ختلف هناإ مث، بأمره
 حبة اإلميان من ذلك وراء وليس، مؤمن فهو بقلبه جاهدهم ومن، مؤمن فهو بلسانه جاهدهم ومن، مؤمن
 . 26"خردل

وجماالته ، هوسائلو  مقوماته على املسلم دلت بلالتميز  بصناعةاألمر  ِبجرد تكتف ملالنبوية إن السنة     
كيف ال ،  وضمان سعادهتم ورفاهيتهم، وتيسري حياهتم، قلوهبم وتأليف الناس هداية يف هأثر  فبينت، وقواعده

 علي بن احلسن طريق من بسنده الرتمذي روى، بشمائل اجلمال والكمال فيكون االمر كذلك وهو املوصو 
صلى اهلل  اهلل رسول منطق يل صف: قلت، وصافا   وكان، لةها أىب بن هند خايل سألت: " قالرضي اهلل عنه 

 يتكلم ال، السكت طويل، راحة له ليست، الفكرة دائم، األحزان متواصل اهلل رسول كان": قال، عليه وسلم
 وال فضول ال، فصل كالمه،  الكلم جبوامع ويتكلم، تعاىل اهلل باسم وخيتمه الكالم يفتتح، حاجة غري يف

 وال ذواقا   يُذمُّ  يكن مل أنه غري، شيئا   منها يذم ال، دقت وإن النعمة يعظم، املهني وال ايفباجل ليس، تقصري
 يغضب وال، له ينتصر حىت شئ لغضبه يقم مل احلقُّ  تُعِديَ  فإذا، ْلا كان ما وال الدنيا تغضبه وال، ميدحه
 اليمن براحته وضرب هبا اتصل وإذا، قلبها تعجب وإذا، كلها بكفه أشار أشار إذا، ْلا ينتصر وال لنفسه
 مثل عن يَ ْفتَ رُّ ، التبسم ضحكه ُجلُّ ، طرفه غض فرح وإذا، وأشاح أعرض غضب وإذا، اليسرى إهبامه بطن
 .27" الغمام حب

                                                            

صحيح مسلم يف اإلميان باب: بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص وأن األمر باملعروف ...  -26 
 .51/52ص

 .1/184الشمائل احملمدية واخلصائل املصطفوية، الرتميذي  -27 
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 النتائج:-أ

 وإمنا صناعة مأصولة يف السنة النبوية الشريفة. صناعة التميز ليس صناعة معاصرة 

  والتجدد . صناعة التميز يتصف بالشموليةاْلدى املنهاجي للسنة النبوية يف 

 أن للتميز فوائد مجة على الفرد واملؤسسة واجملتمع. 

 .أن املتميزين هم الذين يصنعون التاريخ واحلضارة 

 :التَّوصيات-ب

   يف املنظومة الرتبوية اإلسالمية. صناعة التميز يف السنة النبوية على الضوء تسليطضرروة 

  ديداكتيكية.ال مقرتبتاهاامج دراسية تعتمد صناعة التميز يف السنة النبوية يف صياغة مناهج تربوية وبر 

 باملسابقات واملباريات. احتضاهنم ورعايتهم وُتفيزهمو  وضع اسرتاتيجية الكتشاف املتميزين 

 يف خدمة السنة النبوية الشريفة العلمي البحث مراكز دعم. 

   ودولية لصناعة التميز.تنظيم ملتقيات حملية وجهوية ووطنية وإقليمية 

 :المصادر والمراجع والمواقع قائمة بأهم

 *القرآن الكرمي

يا املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، اإلختالف يف اإلسالم.طه جابر العلوينأدب - ن رج  1222ط  ف

 م.1224اإلستيعاب يف معرفة األصحاب .يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب. دار اجليل بريوت  -

 م2004 .عماد الدين أيب الفداء إَساعيل. دار إحياء الكتب العربيةابن كثري  سري القرآن العظيم  تف -

  .م2003اجلامع ألحكام القرآن   حممد بن أمحد القرطيب   اعتن به: هشام َسري البخاري   دار عامل الكتب   -

إبراهيم   شعيب األرناؤوط :ُتقيق، احلنبلي رجب ابن، يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم واحلكم العلوم جامع -
  1995 ط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع :بلجس

 .م2002السنة مصدرا للمعرفة واحلضارة   د يوسف القرضاوي  دار الشروق   القاهرة   ط الثالثة    -

  . مد حميي الدين عبد احلميد   دار الفكرسنن أيب داوود   أبوداود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي   مراجعة حم -

  .سنن الرتمذي   حممد بن عيسى الرتمذي     دار إحياء الرتاث العريب   بريوت   ُتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون -
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  .م2004السرية النبوية   أبو حممد عبدامللك بن هشام املعافري   املكتبة العصرية   صيدا   بريوت   لبنان  -

 .2002أبو احلسن علي احلسين الندوي. ُتقيق وتعليق سيد عبداملاجد الغوري.دارا بن كثري طبعة خامسة ، النبوية السرية -

 م.2000عثمان بن سعيد الدارمي السجستاين.ُتقيق حسني سليم الداراين .دار املغين الرياضسنن الدارمي. -

 2003الطبعة األوىل دار وائل، لدياخلا حممد أديب، العقلي والتفوق الفردية الفروق سيكولوجية -

 الكتب مؤسسة، اجلليمي عباس سيد، ، سورة بن عيسى بن حممد، الرتمذي، املصطفوية واخلصائل احملمدية الشمائل-
 .ه 1412لبنان-بريوت، الثقافية

 بيت فريق وتنفيذ اجإخر    الرياض   للنشر الدولية األفكار بيت    النيسابوري احلجاج بن مسلم احلسني أبو   مسلم صحيح -
  .م1228   الدولية األفكار

  .م1228   ط   الرياض   للنشر الدولية األفكار بيت     البخاري إَساعيل بن حممد اهلل عبد أبو   البخاري صحيح -

 ةمكتب   احلمد شيبة القادر عبد وُتقيق تقدمي     حجر بن علي بن أمحد   البخاري اإلمام صحيح بشرح الباري فتح -
  .م2001   األوىل ط   العبيكان

 .األوىل ط   بريوت   صادر دار  . منظور بن املكرم بن حممد   العرب لسان -

 ُتقيق ندمي مرعشلي دار الفكر. األصفهاين . الراغب، القرآن الفاظ مفردات معجم -

  .م1222   بريوت   لبنان مكتبة    الرازي بكر أيب بن حممد   الصحاح خمتار-

 .، القاهرة قرطبة مؤسسة، ُتقيق شعيب األرنؤوط    الشيباين حنبل بن أمحد   أمحد اإلمام مسند-

  .تركيا   استانبول   للطباعة اإلسالمية املكتبة   وآخرون مصطفى إبراهيم بإخراجه قام   العربية اللغة جممع   الوسيط املعجم-

  .م1222   األوىل ط   لبنان   بريوت   الوراق دار   السباعي مصطفى/  د   حضارتنا روائع من -

 .م1226األوىل الطبعة حلب، اإلسالمية املطبوعات مكتب، ، الفتاح عبد، غدة أبوالتعليم  يف وأساليبه املعلم الرسول-

 م2002الطبعة اخلامسة، علي دترمجة أورخان حمم، كولن اهلل فتح، اإلنسانية مفخرة حممد اخلالد لنورا -

 بحوث مرقونة:

 غزة.فلسطني. اإلسالمية اجلامعة، منر أبو أمحد سليمان مها، النبوية السنة ضوء يف لتميزا -

 الرباط اململكة املغربية، ز اإلدريسي جامعة حممد اخلامسزيعبد الع، مركزية القيم يف اإلسالم-
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 المواقع اإللكترونية:

 www.profvb.comموقع منتديات األستاذ -

 www.alssunnah.com هوعلومشبكة السنة النبوية  موقع-

  www.sultan.org موقع سلطان

http://www.alssunnah.com/
http://www.sultan.org/
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