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بسم اهلل الرمحن الرحيم


وهدانا   ، أمورنا  لنا  ويرس  وباطنة،  ظاهرة  نعمه  علينا  أسبغ  الذي  هلل  احلمد 
سبلنا، ونجانا من الظلامت إىل النور، أمحده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ، وأشهد أن سيدنا حممدًا عبد اهلل ورسوله، 
صىل اهلل وسلم وبارك عليه وعىل آله وأصحابه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

الدين.

أما بعد:

فال خيفى عليكم بأن التحفيز والتشجيع منهج رباين حث عليه رشعنا احلنيف 
حب  النفوس  يف  يبعث  التحفيز  أن  كام   ، البرشية  النفس  طبيعة  مع  توافق  من  ملاله 
ترصيف  يف  الناجحة  الرتبوية  األساليب  من  وهو  أسبابه،  عن  والبحث  النجاح 

الطاقات واملواهب، كام أنه يريب يف النفس الثقة التي هي أساس أي عمٍل ناجٍح .

التحفيز والتشجيع يف مواطن عدة  املكلفني بأسلوب  ولقد خاطب اهلل تعاىل 
من كتابه العزيز، وقال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ       ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ        ڦ ڦ ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ     ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڑ ک    ک  کک گ گ گ گ رب)آل عمران، آية 133- 136(

يف اآلية هذه اآلية الكريمة: حتفيز وتشجيع وكأن املؤمن يرى اجلنة فعاًل وجيري 
ويتسابق لكي يصل إليها ولكن كيف؟ عن طريق إزاحةصفات ذميمة مثل البخل ، 
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وثورة الغضب ، وحب االنتقام للنفس ، واإلرساف عىل النفس يف الذنوب، لتحل 
ل هلذا السباق فنجده ينفق من ماله ليس يف الرساء فقط  حملها صفات املؤمن الذي ُأهِّ
ولكن يف الرّساء والرّضاء، يف الرخاء والشّدة، ويكتم غيظه هلل ، ويعفو إذا قدر عىل 
اهلل  إىل  العودة  يسارع يف  إذا وقع يف معصية -والبد-  تّوابًا طاهرًا  االنتقام، ونجده 
بالتوبة واالستغفار، ثم يعيد علينا تصوير اجلزاء يف اآلخرة تشجيعًا وحتفيزًا وتثبيتًا 
ملن جياهد نفسه ويدخل يف هذا السباق العظيم .كام نجد أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 
اعتمد أسلوب التشجيع والتحفيز يف تربية الصحابة وأبنائهم- ريض اهلل عنهم مجيعًا 
- فكان إذا أمر أصحابه بأمر بدأ بنفسه وشاركهم فيه وهذا من التشجيع العميل هلم:

فقد مّر عىل قوم وهم يرمون فقال: »ارموا بني إسامعيل فإن أباكم كان راميًا«)1(، 
وحفر اخلندق مع أصحابه بيده الرشيفة ومل يكتِف باإلرشاف عليهم وأنشدهم حمفزًا:

اللهم إن العيش عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة)2(وكان يربيهم عىل 
معايل األمور :فكان يقول ^: »إن اهلل حيب معايل األمور ويكره سفاسفها«)3(.

وهكذا التحفيز يربز املواهب وينمي القدرات ، ولعل من املفارقات الغريبة 
مع  ذلك  يطبقون  من  هم  القليل  أن  إال  وآثاره  التحفيز  بأمهية  الكثري  علم  رغم  أنه 
أنفسهم أوزمالئهم أو طالهبم أو أبنائهم، كام أن القادة هم من يتقنون مهمة التشجيع 
)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه – كتاب املناقب – باب نسبة اليمن إىل إسامعيل- رقم )2899( 

وأيضا يف )3373 ( و) 3507 (– من حديث سلمة بن األكوع .
)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه – كتاب املغازي – باب غزوة اخلندق - رقم ) 4099 ( ، من 

حديث أنس ريض اهلل عنه .
الزوائد  اهليثمي يف جممع  ، وقال  الكبري-131/3 رقم 2894  املعجم  الطرباين يف  )3(  أخرجه 
وابن  أمحد  ضعفه   ، خالد  بن  إياس  – وفيه  األخالق  مكارم  –باب  والصلة  الرب  كتاب   –
معني والبخاري والنسائي ، وبقية رجاله ثقات ، من حديث احلسني بن عيل ريض اهلل عنه ، 
واحلاكم يف املستدرك – 48/1 ، من طريق حممد بن ثور الصنعاين عن معمر عن أيب حازم 
عن سهل بن سعد بلفظ ) إن اهلل عز وجل كريم حيب الكرماء ، وحيب معايل األمور ويكره 
سفسافها ، وأخرجه هبذا اللفظ الطرباين يف املعجم الكبري- رقم 5928 ، وقال اهليثمي يف 
الزوائد _ رواه الطرباين يف الكبري واألوسط إال أنه قال حيب معايل األخالق ورجال الكبري 

ثقات ، وذكره األلباين يف الصحيحة – 366/3 – رقم 1378 .
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والتحفيز فهم بمثابة بائعي املستقبل ملن حيبون ويعايشون. والتحفيز قد يكون مادي 
الكبري والصغري، والغني والفقري  أو معنوي،وكالمها يدفعان نحو األمام، وحيتاجه 
ألهنام حاجةإنسانية، وقد تكون احلوافز دافعة نحو عمل إجيايب، أو ناهية عن عمل 

سلبي.

بالسنة  الكتاب  وارتباط  بالكتاب  السنة  ارتباط  الصالح  سلفنا  وعي  ولقد 
بحيث ال يمكن االستغناء بأحدمها عن اآلخر، وأثر يف ذلك عنهم ما جاء عن عمر 

بن اخلطاب  قال: »ردوا اجلهاالت إىل السنة«)1(.

– قال: »لوال السنة ملا فهم أحد منا  وما جاء عن أيب حنيفة – رمحه اهلل تعاىل 
القرآن«)2(، ومن ذلك ما روى أن رجاًل قال ملطرف بن عبد اهلل الشخري: »ال حتدثونا 
إال بالقرآن، فقال: واهلل ما نريد بالقرآن بدياًل، ولكنا نريد من هو أعلم منا بالقرآن«)3(، 
ومن ثم بذل علامء املسلمني يف كل عرص جهوًدا خملصة لصيانة سنة رسول اهلل ^ 
والوقوف عىل أرسارها للعمل هبا، وإتباًعا هلديه ^، ولقد كانت هذه اجلهود حميطة 
هذه  فشملت  اهلل^،  رسول  سنة  عىل  احلفاظ  سبيل  يف  تصوره  يمكن  جمال  بكل 
سهلة  التناول،  قريبة  لتكون  وتوضيحها؛  وتصنفيها  دخيل،  كل  من  تنقيتها  اجلهود 
لطيب  مستنشٍق  معينها،  من  راشٍف  مصنفاهتا،  من  اإلفادة  يف  راغب  لكل  املأخذ، 
عبريها، وال شك أن من أفضل ما يتعلق بسنة رسول اهلل ^ إبراز كالمه وتوضيح 
معناه يف صورة موضوعية، جتمع بأطراف املوضوع، متناولًة له من كل جانب؛ حتى 
تتضح الصورة لكل مريد، يرغب يف تطبيق سنته ^، مع دراسته والتفقه ملعانيه، كام 

)1(  أخرجه البيهقي يف الكربى كتاب العدد- باب االختالف يف مهرها وحتريم نكاحها عىل الثاين 
- 442/7 )15322( ، ويف الصغرى كتاب العدد باب اجتامع العدتني- 476/6 – 477 
-رقم )2832( ، وسعيد بن منصور يف سننه- كتاب الطالب- باب من راجع امرأته وهو 
ابن عمر خطب  الدارقطني: حديث  قال  تعلم- 355/1 -رقم )1326(.  غائب وهي ال 
أطراف  ينظر  عنه.  الشعبي  بن سوار عن  أشعث  به  تفرد  السنة«  إىل  اجلهاالِت  وا  »ُردًّ فقال: 

الغرائب واألفراد 148/1 رقم )181( وجامع بيان العلم 187/2.
)2(  قواعد التحديث للقاسمي : ص 52 .

)3(  جامع بيان العلم وفضله : 191/2، ومفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة : ص 36.
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قال صاحب كشف الظنون: »العلم بدراية احلديث علم باحث عن املعنى املفهوم من 
ألفاظ احلديث، وعن املراد منها مبنًيا عىل قواعد العربية وضوابط الرشيعة، ومطابًقا 

ألحوال النبي ^«)1(.

أوال : الدراسات السابقة :

النبوية  السنة  ضوء  يف  والتشجيع  التحفيز  موضوع  الدراسات  هذه  ومن 
والساسة  القادة  عنه  يستغني  ال  موضوعه،  يف  قيم  بابه،  يف  جديد  وهو  الرشيفة، 
واملربون والدعاة وملن له صلة يف العملية القيادية و الرتبوية، وملا هلذا األسلوب من 
ويدفع   ، املختلفة  امليادين  يف  املنافسة  وإشعال  للهمم،  واستنهاض  للنفوس  حتريك 
أصحابه لإلنتاج والعمل ، والتميز واإلبداع ، وحسب علمى وإطالعى مل أقف عىل 
متخصص،  بحث  يف  املجال  هذا  يف  أحد  يكتب  ومل  املوضوع  هلذا  سابقة  دراسات 

ووجدته متناثرا يف كتب ومقاالت،منها :

املفاهيم - 1  (  : وهي  والعقاب  الثواب  أسلوب  مبحث  حتت  علمية  رسالة 
الرتبوية يف ضوء السنة النبوية للدكتور أرشف املكاوي وهي رسالة ال زالت خمطوط 

بكلية أصول الدين بالقاهرة ( .

منهج الرتبية اإلسالمية لألستاذ حممد قطب – دار الرشوق – بريوت الطبعة - 2
احلادية عرشة – 1408 هـ - 1988 م

الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة – دار البشائر - 3
اإلسالمية – بريوت- 1417 هـ- 1996 م

الرسول املعلم ومنهجه يف التعليم للدكتور حممد رأفت سعيد – دار اهلدى - 4
- السعودية

الثقافة - 5 دار   – اهلاشمي  حممد  احلميد  عبد  للشيخ  املريب  العريب  الرسول 
واملجتمع – دمشق – الطبعة األوىل -1401 هـ - 1981 م

)1(  كشف الظنون 635/1.
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6 - – الفكر  – دار  النحالوي  الرمحن  الرتبية اإلسالمية وأساليبها لعبد  أصول 
بريوت – الطبعة الثانية – 1417 هـ - 1996 م 

تربية األوالد يف اإلسالم لعبد اهلل ناصح علوان – دار الفكر – لبنان الطبعة - 7
الثالثون – 1417 هـ - 1996 م 

8 - – اإلسالمية  املنار  مكتبة   – سويد  نور  ملحمد  للطفل  النبوية  الرتبية  منهج 
الكويت الطبعة الثانية – 1408 هـ - 1988 م .

لعبد املحسن رجب - 9 البرشية صىل اهلل عليه وسلم  الرتبوية ملعلم  األساليب 
التوارجي – مطبعة املنار – الكويت – الطبعة األوىل – 1416 هـ - 1996 م .

خالد - 10 نجيب  للشيخ  الرتبية  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  أساليب  من 
العامر- مكتبة البرشى اإلسالمية – الكويت – 1410 هـ - 1990 م .

يوسف - 11 للشيخ  والرتبية  الدعوة  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  أساليب 
 – الشهداء واألرسى  لرعاية أرس  التكافل  – طبعة صندوق  الصوري  خاطر حسن 

الكويت _ الطبعة األوىل – 1410 – 1991 م .

جوانب الرتبية اإلسالمية األساسية ملقداد يلجن– دار الرحياين – بريوت – - 12
الطبعة األوىل – 1406 هـ - 1986 م .

مكة - 13  – األهدل  –دار  أمحد  عيل  هلاشم  والسنة  الكتاب  من  الذاتية  الرتبية 
املكرمة – الطبعة األوىل – 1413 هـ - 1993 م .

وقفات تربوية يف ضوء القرآن الكريم لعبد العزيز نارص اجلليل – دار طيبة - 14
– الرياض – 1410 هـ - 1991 م .

الفتاح اخلالدي– - 15 املبلغ صىل اهلل عليه وسلم للدكتور صالح عبد  الرسول 
دار القلم – دمشق – الطبعة األوىل – 1418 هـ - 1997 م .
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أما  عموما  الرتبوية  واألساليب  املفاهيم  يف  هي  الدراسات  هذه  أن  ومعلوم 
بحثى فهو متعلق بأسلوب التحفيز والتشجيع يف اهلدى النبوي .

ثانيا : أهمية وأسباب اختيار هذا البحث :-

ويمكن أن أرجع أسباب دراسة هذا املوضوع لعدة أمور منها: 

1- الترشف بخدمة سنة نبينا ^ ، والعمل يف حقلها ، واالغرتاف من معينها 
، والوفاء واحلب هلا مما يكون سبًبا للسعادة يف الدنيا واآلخرة.

2- حاجة الناس إىل معرفة سنة نبيهم ^ ، وبخاصة الصحيح منها واحلسن 
مما يقوى حبهم لنبيهم ^ واستمساكهم باالقتداء به والتحيل بأخالقه. 

3- حماولة تقريب هذا النوع من األحاديث للخاصة والعامة إن شاء اهلل تعاىل.

4- بيان فائدة اجلمع املوضوعي لألحاديث ، وأثر ذلك يف فهم السنة النبوية 
مما يعني عىل العمل هبا لألفراد واجلامعات.

 ، واملثابرة  للعمل  ودفعها  النفوس  حتريك  يف  والتحفيز  التشجيع  أمهية   -5
واملسابقة واملنافسة، واإلنتاج واإلنجاز .

6- الوقوف عىل األساليب النبوية يف جمال التحفيز والتشجيع ، ليستفيد منه 
الساسة والقادة واملربون يف حياهتم العملية .

ثالثا : منهج البحث : -

وقد سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي املوضوعي وفقاللطريقة اآلتية:

1- أقوم بوضع عنارص لكل موضوع حسب اجتهادى عىل حسب النصوص 
الواردة ثم أمجع حتت هذا العنرص األحاديث الواردة أحترى منها ما هو قابٌل للحجة 
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له  كان  إذا  إال  إليه  أجلأ  فال  الضعيف  وأما  املوضوع  وأجتنب  واحلسن،  كالصحيح 
شواهد تقويه.

2- أتناول بعض اآليات القرآنية املتصلة باملوضوع باعتبار أن السنة شارحة 
للقرآن ومنهجى يف إيرادها تفسريها باملأثور عن رسول اهلل -^- أو الصحابة أو 
التابعني وقد أتعرض – أحياًنا – لكتب التفسري األخرى عىل حسب ما تقتضيه طبيعة 

البحث.

 ، املوضوع  يف  بعدهم  ومن  والتابعني  الصحابة  من  العلامء  أقوال  أتناول   -3
هذه  وأوثق   ، زمنها  من  وأقرهبم  هبا  وأعلمهم  بالنصوص  الناس  أفهم  باعتبارهم 

األقوال بذكر مصادرها ما أمكن.

ع يف خترجيه وإن كان يف  حيحني أْو َأَحِدمها ال أتوسَّ 4- إذا كان احلديث يف الصَّ
غريمها فإننى أخرجه وأبني حاله من الصحة أو احلسن أو الضعف.

5- أخرج اآليات القرآنية وأضبط األعالم واأللقاب واألنساب بالشكل.

رابًعا: خطة البحث :-

وقد قسمت خطة البحث إىل مقدمة وبابني وخامتة، مقسمة كالتايل:

املقدمة وفيها :

الدراسات السابقة- 1

أمهية املوضوع - 2

منهج البحث- 3

خطة البحث- 4
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الفصل األول: مفهوم السنة والتحفيز والتشجيع ومظاهنا يف القرآن والسنة

املبحث األول : التعريف بالسنة والتحفيز والتشجيع

1- السنة.

2- التحفيز.

3- التشجيع.

4- الدراسة املوضوعية مع بيان فوائدها

املبحث الثاين : مبدأ التحفيز والتشجيع يف القرآن والسنة

الفصل الثاين : أسباب التحفيز والتشجيع

 الفصل الثالث : أساليب التحفيز والتشجيع يف السنة النبوية .

ثم اخلامتة وفيها أهم الفوائد والنتائج والتوصيات ثم الفهارس العلمية.



الفصل األول
املبحث األول : التعريف باملصطلحات الواردة يف البحث وهي:

1- السنة.

2- التحفيز.

3- التشجيع.

4- الدراسة املوضوعية.

املبحث الثاني : مبدأ التحفيز والتشجيع يف القرآن والسنة
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املبحث األول
التعريف بالسنة والتحفيز والتشجيع

األصل يف املسلم إقباله عىل األعامل الصاحلة النافعة العائدة عليه وعىل أرسته 
وجمتمعه باخلري يف الدنيا واآلخرة ومع هذا هناك من العوامل ما يساعد املسلم ويعينه 
عىل االنطالق واإلقبال عىل العمل ومنها مكافأته وتشجيعه وحتفيزه واملنهج الرشعي 

فيه جمازاة املحسن وإثابته ومعاقبة امليسء عىل قدر إساءته.

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  تعاىل:زب  اهلل  قال 
ک ک گ گ  گ  رب]الزلزلة آية: )7: 8[.

قال اإلمام ابن كثري – رمحه اهلل - »فمن يعمل مثقال ذّرٍة خرًيا يره« يعني وزن 
ه ذلك« )1( أ.هـ  أصغر النَّمل يعني يف كتابه ويرُسُّ

وقال الشيخ السعدي يف تفسريها وهذا شامل عام للخري والرش كله ألنه إذا 
ألي مثقال الذرة التي هي أحقر األشياء وجوزي عليها فام فوق ذلك من باب أوىل 

وأحرى كام قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ 
ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ   ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ رب)) آل 
عمران / 30 (قد وجدوا ما عملوا حارًضا، وهذه اآلية فيها الرتغيب يف فعل اخلري 

ولو قلياًل والرتهيب من فعل الرش ولو حقرًيا )2(.

حتفيز  عىل  والقدوة  واإلمام  واملريب  القائد  وهو   ^ النبي  حرص  ولقد 
بادية  النبوي  التحفيز  هذا  آثار  كانت  وقد  عليهم  اهلل  رضوان  أصحابه  وتشجيع 
ربنا  قال  كام   ^ به  يقتدوا  أن  واملربني  العلم  بأهل  وحرى   ^ سريته  يف  واضحة 

سبحانه وتعاىل: زب وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ 
ی                ی ی ی         جئ  رب]األحزاب آية: )21([.

)1(  تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري : 464/8.
)2(  تفسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ص948 .
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املباركة »هذه  – رمحه اهلل تعاىل- يف تفسريه هلذه اآلية  ابن كثري  يقول احلافظ 
اآلية الكريمة أصل كبري يف التأيس برسول اهلل -^- يف أقواله وأفعاله وأحواله«)1(.

وقال صاحب أضواء البيان : واألسوة: االقتداء فيلزم املسلم أن جيعل قدوته 
^ وذلك باتباع سنته«)2(

السنة :- 1

تطلق السنة يف اللغة عىل معاٍن عدة منها:

1- السرية: الطريقة حسنة كانت أو قبيحة قال خالد بن عتبة اهلذيّل.

رسهتا أنت  سريه  من  عن  جتز  فال 

يسريها من  سنة  راٍض  فأول 

واملعنى: فأول راض طريقة 

وهبذا املعنى ورد قوله )^(: »من سنَّ يف اإلسالم سنة حسنة فيعمل هبا بعده 
كتب له مثل أجر من عمل هبا وال ينقص من أجورهم يشء ومن سنَّ يف اإلسالم 
سنة سيئة فعمل هبا بعده كتب عليه مثل وزر من عمل هبا وال ينقص من أوزارهم 

شىء«)3(.

ها بعض أهل اللغة بالطريقة احلسنة دون غريها ، قال األزهري: والسنة  وخصَّ
الطريقة املستقيمة املحمودة ولذلك قيل فالن من أهل السنة يمدحونه بذلك)4( أ.هـ.

)1(  تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري 391/6.
)2(  أضواء البيان 301/7.

)3(  أخرجه مسلم يف صحيحيه- كتاب العلم – باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل 
هدى أو ضاللة – رقم) 1017 ( )69 (

)4(  هتذيب اللغة : 298/12 .
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ومنها ما يدل عىل الصقا لة واملالمسة ومن ذلك إطالقها عىل الوجه أو دائرته - 2
أو صورته لصقالته ومالمسته،

 قال األعشى:

كريام شامئله من بني معاوية األكرمني السنن

أي  سنة  ومفردها:   ، الوجوه  بالسنن:  فأراد  الوجوه  األكرمني  أي  واملعني: 
الوجه.

وتابع  إذا صبه وواىل يف صبه  املاء  يقال: سنَّ  وتواليه  اليشء  تتابع  3- ومنها 
عىل  لتواليه  املصبوب  باملاء  هبا  العمل  الضطراد  احلسنة  السنة  تشبيه  باب  من  ذلك 

مكان واحد. إىل غري ذلك من اإلطالقات اللغوية. 

السنة اصطالًحا:

إن كلمة السنة هلا إطالقات متعددة فقد تطلق أحياًنا ويراد الرشيعة وقد تقرن 
بالقرآن فرياد هبا الوحي وقد يراد هبا ما كان عليه عمل أصحاب - ^- سواء كان 
ذلك يف القرآن الكريم أم يف املأثور عن -^- وملا كان بحثى متعلقًا بالسنة عند أهل 
النبي -^- من قول أو فعل أو تقرير أو  فوها بأهنا ما أضيف إىل  احلديث فقد عرَّ
صفة خلقيه سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها وهي هبذا املعنى مرادفة للحديث)1(.

2-»التحفيز« :

والفاء  احلاء  فارس:  ابن  يقول  »َحَفَز«  وأصله  بالتشديد  ز  حفَّ للفعل  مصدر 
والزاي كلمة واحدة تدل عىل احلث وما قرب منه، فاحلَْفُز: َحّثَك اليشء من خلفه 
الليل  يقال:  دفعه  القيام كأن حاًثا حثه ودافًعا  أراد  إذا  جل حيتفز يف جلوسه«  و»الرَّ

يسوق النهار وحتِفُزُه، ويقال: حفزت الرجل بالرمح أ. هـ)2(.
)1(  تدريب الراوي للسيوطي ) املقدمة ( : 27/1 وقواعد التحديث للقاسمي : 61 ، والسنة 

ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي للسباعي 47.
)2(  معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس ايب احلسني الرازي ت 395هـ 2 : /86.
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يريد  جلوسه  يف  حيتفز  والرجل  واإلعجال  احلث  احلَْفُز:  منظور:  ابن  وقال 
القيام والبطش بيشء – وقوس حفوٌز شديدة احلْفُز والدفع للسهم .

ابن األثري: قلق وشخص ضجًرا وقيل استوى جالًسا عىل ركبتبه كأنه  وقال 
ينهض واحتفز يف مشيه أحتث واجتهد)1(.

التحفيز اصطالًحا:

هو العملية التي تسمح بدفع األفراد وحتريكهم من خالل دوافع معينة نحو 
سلوك معني أو بذل جمهودات معينة قصد حتقيق هدف معني. 

 وهي عملية تعتمد عىل عنارص معينة أمهها احلافز الذي يدفع الفرد إىل سلوك 
ز وهو الشخص الذي  أو اجتاه معني ويشرتط فيه أن يكون قادًرا عىل التغري ، واملحفِّ
ز وهو الشخص الذي يتم حتفيزه للقيام بسلوك معني  يقوم بعملية التحفيز ، واملحفَّ
وفوق كل هذا يشرتط القدرة عىل ذلك حتى يتم الوصول إىل األهداف املرجوة من 
عملية التحفيز والتشجيع تربوًيا مما يكون له األثر اإلجيايب عىل سلوك املسلم يف نفسه 

ويف أرسته ويف جمتمعه الذي يعيش فيه« )2(.

التشجيع:- 3

 فهو مصدر للفعل شجع مشدًدا وأصله شجع يقول ابن فارس »الشني واجليم 
والعني أصل واحٌد يدل عىل جرأٍة وإقداٍم .. من ذلك الرجل الشجاع ومجعه شجعة 

وشجعاء)3(.

وقال ابن منظور: شجع، شجع بالضم شجاعة اشتد البأس ، والشجاعة شدة 
يف القلب والبأس ، وتشجع الرجل: أظهر ذلك من نفسه وتكلفه وليس به وشجعه: 

)1(   لسان العرب ملحمد بن الكرم بن عىل مجال الدين ابن منظورت 711هـ : 337/5 وما بعدها 
بترصف واختصار.

)2(  املنتدى العريب إلدارة املوارد البرشية عىل شبكة املعلومات الدولية .

)3(  معجم مقاييس اللغة مادة شجع : 247/3، 248 باختصار شديد.
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له:  ويقال  بذلك  يرمى  أي  يشجع  هو  وحكى سيبويه:  قلبه  قوى  أو  جعله شجاعا 
وشجعه عىل األمر أقدمه أ.هـ)1(.

عند  واإلقدام  اجلرأة  من  نوع  إحداث  هو  التشجيع  بأن  ذلك  من  وأخلص 
الشخص ، والعمل عىل تقوية قلبه وبذل اجلهد لتحقيق اهلدف املقصود . واهلل أعلم.

4- الدراسة املوضوعية:

الدراسة مصدر للفعل درس – جاء يف املعجم الوسيط: درس درًسا ودروًسا 
عفا وذهب أثره وتقادم عهده والثوب ونحوه، أخلق وبيل ، والبعيد قرب ، واملرأة: 
ونحوه  والكتاب  أثره  حما  أو  غريه  درًسا:  واليشء  ودوارس،  دارس  فهي  حاضت 

درًسا ودراسة: قرأه وأقبل عليه ليحفظه ويفهمه ويقال:

س العلم والفن، واحلنطة : داسها ، ودارس الكتاب ونحوه مدارسه ودراًسا  درَّ
س الكتاب ونحو درسه، وتدارس الكتاب ونحوه  سُه، وفالًنا : قارأه وذاكره ، ودرَّ درَّ
ده بالقراءة واحلفظ لئال ينساه، والطلبة الكتاب درسه كل منهم عىل اآلخر  درسه وتعهَّ
ارس الكتاب ونحوه تدارسه والدرس: املقدار من العلم يدرس يف وقت ما«)2(.  وادَّ

فوائد الدراسة املوضوعية:

جمتمعه - 1 هبا  العمل  عىل  يعني  املسألة  يف  املتعددة  والروايات  النصوص  مجع 
وتيرس الفهم الصحيح لسنه )^( قبل أن يعمل أو يفتي بمقتىض واحٍد منها فيخطئ 

وهو أمر يف غاية األمهية وقدر أمرنا به ضمنا يف قول اهلل عز وجل زب ھ ے 
ے ۓ  ۓ ڭ   ڭ رب ]البقرة آية: )208([.

يقول احلافظ ابن كثري – رمحه اهلل تعاىل – عند تفسريه هلذا اآلية يقول اهلل تعاىل 
»أمر عباده املؤمنني به املصدقني برسوله أن يأخذوا بجميع رشائع اإلسالم ورشائعه 

والعمل بجميع أوامره وترك مجيع زواجره ما استطاعوا من ذلك«)3(.

)1(  معجم لسان العرب مادة شجع : 173/8 وما بعدها بترصف واختصار شديد.
)2(  املعجم الوسيط مادة درس 279/1، 280 بترصف واختصار.
)3(  تفسري القرآن العظيم البن كثري 1/ 565، 566 مرجع سابق.
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وقال أيًضا: أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب اإليامن ورشائع اإلسالم وهي 
كثرية جدا ما استطاعوا منها«)1(. وال تكاد جتد انحراًفا عقدًيا أو فكريا إال وجتد سببه 

الرتكيز عىل بعض النصوص الواردة وترك النصوص األخرى الواردة يف املسألة.

2- مجع أحاديث املوضوع الواحد يف مكان واحد يعني عىل إزالة ما قد يبدو 
من تعارض بني بعض األحاديث بحيث يرد متشاهبا إىل حمكمها وحيمل مطلقها عىل 
املراد منها وال يرضب بعضها  املعنى  مقيدها ويفرس عامها بخاصها وبذلك يتضح 

بعض.

3- مجع أحاديث املوضوع الواحد وروايات احلديث املتعددة يف مكان واحٍد 
يساعد عىل كشف ما قد يكون يف بعض األحاديث أما الطرق من علل كاإلرسال أو 
التدليس أو الشذوذ أو اإلدراج أو غري ذلك مما يكون له أعظم األثر يف معرفة درجة 
احلديث ومن ثم االحتجاج به أو عدم االحتجاج به ، كذلك مجع الطرق والنصوص 
وشواهده  متابعاته  معرفة  خالل  من  احلديث  تقويه  إىل  يؤدي  قد  واحد  موضع  يف 

املتعددة كذلك مجع الطرق يساعد عىل الرتجيح عند التعارض.

مما  قد تكشف سبب ورود احلديث  الباب يف مكان واحٍد  أحاديث  4- مجع 
يساعد عىل حسن الفهم وقد يكون معرفة سبب ورود احلديث مبينًا ارتباط احلكم 
يف بعض األحاديث بعلة معينة وقد يكون سبًبا مزياًل لتعارض يظهر بني األحاديث.

السنة وشموهلا  لنا عن عظمة  النبوية تكشف  للسنة  املوضوعية  الدراسة   -5
وكفايتها مع القرآن الكريم لصنع احلياة الفاضلة يف خمتلف املجاالت.

6- العمل عىل مساعدة إخواننا من الدعاة واملصلحني واملربني واملرشدين يف 
التعرف عىل مثل هذا النوع من األحاديث مما يكون عوًنا هلم يف خطبهم ودروسهم 

ومواعظهم من خالل السنة الصحيحة التي هي عدهتم وزادهم.

)1(  املرجع نفسه- 1/ 565، 566.
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وقراءهتا  باملوضوع  العالقة  ذات  األحاديث  مجع  هنا  بالدراسة  واملقصود 
وحتليلها.وفق املنهج االستقرائي املوضوعي .

وأما املوضوعية فهو مصدر صناعي نسبة إىل املوضوع وهي كلمة يدل مدلوهلا 
اللغوي عىل معان منها جعل اليشء يف مكان سواء كان ذلك بمعنى احلطُّ أو بمعنى 

اإللقاء والتثبيت يف املكان . ـ)1(.

وعىل هذا يمكن أن نعرف الدراسة املوضوعية فنقول: هي مجع القضايا التي 
تناولتها نصوص األحاديث املتحدة يف املعنى أو يف الغاية أو فيهام مًعا وذلك بجمعها 
خمصوصة  هيئة  عىل  فيها  والنظر  واحد  مكان  يف  ووضعها  املتعددة  مصادرها  من 

برشوط خمصوصة لبيان معانيها واستخراج عنارصها والربط بينها برباط جامع)2(.

العروس  وتاج   ،398  ،396/1 العرب  ولسان   ،118  ،117/1 اللغة  مقايس  معجم     )1(
. 545 – 543/5

)2(  قطوف من األدب النبوي أ. د / عبد الرمحن الرب : 23 واملدخل إىل التفسري املوضوعي أ. د 
عبد الستار فتح اهلل سعيد : 20-19 .
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املبحث الثاني
مبدأ التحفيز والتشجيع يف القرآن والسنة

لقد تكلم القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة عن مبدأ التحفيز والتشجيع ، 
ومن ذلك قول اهلل تعاىل حكاية عن ذي القرنني: زب ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  کک ک ک  گ گ 

گ  گ رب]الكهف آية: )87: 88([.

فقد أعلن أن للمعتدين الظاملني عذابه الدنيوي وعقابه وأهنم بعد ذلك يردون 
املؤمنون  أما   ، البرش  يعرفه  فيام  له  نظري  ال  »نكًرا«  فظيًعا  عذاًبا  فيعذهبم  رهبم  إىل 
الصاحلون فلهم اجلزاء احلسن واملعاملة الطيبة والتكريم واملعونة والتيرس وهذا هو 
دستور احلكم الصالح فاملؤمن الصالح ينبغي أن جيد الكرامة والتيسري واجلزاء احلسن 
عند احلاكم، واملعتدى الظامل جيب أن يلقى العذاب واإليذاء وحني جيد املحسن يف 
املعتدى جزاء  وتيسرًيا وجيد  كرياًم وعوًنا  إحسانه جزًءا حسنًا ومكاًنا  اجلامعة جزاء 
إفساده عقوبًة وإهانًه وجفوًة عندئٍذ جيد الناس ما حيفزهم إىل الصالح واإلنتاج أما 
حني يضطرب ميزان احلكم فإذا املعتدون املفسدون مقربون إىل احلاكم مقدمون يف 
الدولة وإذا العاملون الصاحلون منبوذ ون أو حماربون فعندئذ تتحول السلطة يف يد 

احلكم سوط عذاب وأداة إفساٍد ويصري نظام اجلامعة إىل الفوىض والفساد)1(. 

 / الرمحن  وتعاىل:زب ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې رب)  سبحانه  وقال 
60 ( أي: ما ملن أحسن يف الدنيا العمل إال اإلحسان يف اآلخرة«)2(. ونحو قوله تعاىل: 

زبٱٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
ٿٿ رب ) يونس / 26 ( خيرب اهلل تعاىل أن ملن أحسن العمل يف الدنيا باإليامن 

)1(  يف ظالل القرآن لألستاذ سيد قطب – رمحه اهلل تعاىل – 2291/4.
)2(  تفسري ابن كثري 505/7 مرجع سابق.
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للمحسن  الثواب  مبدأ  إقرار  اآلخرة)1(.إن  الدار  يف  احلسنى  أبدله  الصالح  والعمل 
والعقوبة للمسئ مبدأ إسالمي عامل اهلل به عباده مؤمنهم وكافرهم.وحتفيز املسلم 
وتشجيعه عىل إحسانه نوع من إقرار مبدأ املثوبة الذي تواترت عليه األدلة الرشعية 
وجاء يف السنة النبوية املباركة ما يؤكد ذلك فعن أنس  قال: قال )^( »إن الكافر 
له حسناته يف اآلخرة  فإن اهلل يدخر  املؤمن  الدنيا وأما  إذا عمل حسنة أطعم هبا يف 

ويعقبه رزًقا يف الدنيا عىل طاعته«)2(.

وعنه أيًضا - - قال: قال رسول اهلل )^(: » إن اهلل ال يظلم مؤمنًا حسنة 
يعطي هبا يف الدنيا وجيزي هبا يف اآلخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل هبا هلل يف 

الدنيا حتى إذا أفىض إىل اآلخرة مل تكن له حسنة جيزي هبا«)3(.

يقول شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور: أرشف املكاوي »إن اإلنسان منذ طفولته 
جيب من هيتم به ويعطف عليه ألنه يريد معرفة ردود الفعل عىل ما تقوم به من أعامل يف 
عقله لتصبح يف املستقبل عالمات لسلوكه وترصفاته وكثري ممن انحرفوا بسبب فقدان 
هذا االهتامم واملحبة وآخرون يعملون أعامالً لينالوا رىض مربيهم واملريب يالحظ هذا 
وذاك، ويوجه ويساعد عىل التوازن، تاره بابتسامه رىض، أو مسحة رأس أو قبلة جبني 
أو كلمة طيبة وتارة أخرى هبدية مادية أو رحلة موعودة إىل غري ذلك مما يكون حافًزا 
للمزيد من العطاء«)4( ويظهر أثر التحفيز والتشجيع عىل سلوك الفرد خصوًصا إذا كان 
طفالً صغرًيا يتعلق باليشء اجلميل حيبه ويغرب فيه ويتمنى حصوله فيكافأ به عىل عمٍل 

مفيد قام به أو سلوك نافع اكتسبه أو خصلٍة مرذولة حذر منها فرتكها.

)1(  املرجع نفسه 262/4.
)2(  أخرجه مسلم يف صحيحه- كتاب صفة القيامة واجلنة والنار –باب جزاء املؤمن بحسناته يف 

الدنيا واآلخرة- رقم )2808 ()57 (
)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه- كتاب صفة القيامة واجلنة والنار- باب جزاء املؤمن بحسناته يف 

الدنيا واآلخرة رقم ) 2808 ()56 (
وأصله  رقم  غري  من  بحثه  من  جزء  عىل  حصلت  وقد  املكاوي  د.أرشف  الرتبوية  املفاهيم    )4(

خمطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة .
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الصبي  من  »إذا ظهر   - اهلل  – رمحه  الغزايل  أبو حامد  اإلمام  يقول  ذلك  ويف 
خلق مجيل وفعل حممود فإنه ينبغي أن يكرم عليه وجيازى عليه مما يفرح به ويمدح أما 
الناس لتشجيعه عىل األخالق الكريمة واألفعال احلميدة وإذا أحدث منه ما خيالف 
بأنه ال يعرف شيًئا  ذلك ورشه الصبي واجتهد يف إخفاده تغافل عنه املريب وتظاهر 
خطأه،  نتيجة  له   َ وُبنيِّ رًسا  عوقب  اخلطأ  إىل  ثانية  عاد  فإن  خيجله  ال  حتى  فعل  عام 
وأرشد إىل الصواب وحذر من العودة إىل مثل هذا اخلطأ، حتى ال يفتضح أمره بني 

الناس«)1(.

النبوي من احلث عىل اخلري والتحفيز عليه وتشجيعه سواء  املنهج  وعىل هذا 
لذلك  السلف  من  وتقديًرا  اهتامًما  نجد  مادًيا  أو  معنوًيا  وتشجيًعا  حتفيزا  ذلك  كان 
روى النرض بن احلارث قال سمعت إبراهيم بن أدهم يقول قال يل أيب »يا بني اطلب 

احلديث، فكلام سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، فطلبت احلديث عىل هذا«)2(.

يشمل  بل  الصغريفحسب  الطفل  عىل  أثره  يتوقف  ال  والتشجيع  التحفيز  إن 
ذلك الكبري أيًضا فالنفس البرشية جبلت عىل حب من أحسن إليها واإلنسان أرس 

اإلحسان كام يقولون.

قيمة  إعالء  عىل  النبوي  املنهج  يف  بينًا  وحرًصا  واضًحا  تأكيًدا  أجد  هنا  ومن 
األثر  أثبتت  التجربة  أن  إال  قلياًل  شيًئا  املهدي  كان  ولو  حتى  اآلخر  إىل  اإلهداء 
الواضح الفعال عىل سلوك الشخص املهدى وحبه لآلخر واستعداده لتقبل النصح 
والتوجيه واإلرشاد فعن أيب هريرة   عن النبي ^ قال: هتادوا فإن اهلدية تذهب 

وغر الصدر«.)3(

)1(  إحياء علوم الدين لإلمام أيب حامد الغزايل : 73/3.
)2(  رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي ص66، 67.

)3( أخرجه الرتمذي يف سننه – كتاب الوالء واهلبة – باب يف حث النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل 
التهادي- رقم )2130 ( ، وقال : حديث غريب من هذا الوجه ، وأبو معرش اسمه نجيح 
موىل بني هاشم ،وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، وأمحد يف مسنده : 141/15 
– رقم 9250 ولفظه ) وغر الصدر ( بالغني ، والطياليس يف مسنده – 94/4 – رقم 2453 
، وفيه أبو معرش قال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه .) الكاشف : 8502 ( ، ورواه 

القضاعي يف مسند الشهاب : 380/1 –رقم 656 ، واحلديث حسن بشواهده .
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 وعنه أيًضا مرفوًعا »هتادوا حتابوا«)1(.

وعن أيب ذر   قال: قال رسول اهلل^ » ال حتقرن من املعروف شيًئا ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلٍق«)2( 

فأعيذوه  باهلل  استعاذكم  فأعطوه ومن  باهلل  وقال رسول اهلل ^ »من سألكم 
قد  أنكم  تروا  حتى  له  فادعوا  تكافئونه  ما  جتدوا  مل  فإن  فكافئوه  إليكم  أهدى  ومن 

كافأمتوه«)3(. 

وجاء يف السنة النبوية ما يدعو إىل قبول هدية املهدى حتى ولو كانت قليلة إذ 
األمر ليس األصل فيه النظر إىل مقدارها وقيمتها بل األصل فيها التقدير واالحرتام 
واحلرص عىل التحفيز والتشجيع وزيادة املودة ، واألخوة وتصفيه القلوب مما يكون 
له أعظم األثر يف الرتبية واإلصالح ، عن أيب هريرة  عن النبي ^ قال: »لو دعيت 

إىل كراع ألجبت، ولو أهدى إىل كراع لقبلت«)4(.

)1( أخرجه البخاري يف األدب املفرد- باب قبول اهلدية – رقم 594 ، وأيب يعىل يف مسنده – رقم 
6148 ، والبيهقي يف الكربى – كتاب اهلبات – باب التحريض عىل اهلبة واهلدية والصلة بني 

الناس ، وإسناد البخاري يف األدب املفرد حسن ، ويشهد له ما قبله .
)2(  أخرجه مسلم يف صحيحه- كتاب الرب والصلة واآلداب – باب استحباب طالقة الوجه عند 

اللقاء – رقم ) 2626 ( ) 144 (
.من حديث أيب ذر 

)3(  أخرجه أبوداود يف سننه – كتاب األدب –باب :يف الرجل يستعيذ من الرجل – رقم 5108 
من حديث ابن عباس ، وامحد يف مسنده : 381/16 – 10650 ، من حديث أيب هريرة 
، وإسناده صحيح ،÷ ورواه احلاكم يف املستدرك – 572/1 – رقم 1502 ، وصححه 
عىل رشط الشيخني ، ورقم 1506 عن أيب هريرة r بنحوه ن وقال : هذا إسناد صحيح ، فقد 
صح عند األعمش اإلسنادان مجيعا عىل رشط الشيخني ، ونحن عىل أصلنا يف قبول الزيادات 

من الثقات يف األسانيد واملتون .
)4(  رواه البخاري يف صحيحه كتاب: النكاح باب : من أجاب إىل كراع رقم )5178( ورواه يف 
كتاب اهلبة والتحريض عليها القليل من اهلبة 153/3 )2568( بزيادة لو دعيت عىل ذراع 
، و مسلم يف صحيحه- كتاب احلج- باب األمر بإجابة الداعي إىل الدعوة من حديث ابن 

عمر- )1429( )104 ( مرفوًعا بلفظ )إذا دعيتم إىل كراع فأجيبوا(.
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 وعن أيب هريرة قال ^ »ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس«)1(.

ويف هناية هذا املبحث يمكن التأكيد عىل أن النفس البرشية متعلقة بام حيفزها 
استقامة  أثر طيب يف  له  املسلم وتشجيعه  الصالح وأن حتفيز  العمل  ويشجعها عىل 
خلقه وزيادة جوانب اخلري يف نفسه مما ينمى فيه خصال اخلري واالنطالق يف العمل 
والتميز فيه وحتقيق ما خلقه اهلل له من أجله يف احلياة من عبادته سبحانه وتعاىل ورسم 

حياته باإلسالم وكذلك عامرته األرض التي أنشأه اهلل فيها.

مب  خب  حب    يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی        ی  ی  ىئ  زب 
ىبيب رب]هود آية: )61([.

)1(  أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األدب- باب يف شكر املعروف – رقم )4811( ،و الرتمذي 
يف سننه كتاب أبواب الرب والصلة- باب يف شكر ملن أحسن إليك - )1954( من حديث أيب 
هريرة  وقال الرتمذي هذا حديث صحيح، وأيضا يف رقم )1955( من حديث أيب سعيد 
حديث  هذا  وقال:  بشري  بن  والنعامن  قيس  بن  واألشعث  هريرة  أيب  عن  الباب  ويف  وقال: 

حسن. 
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الفصل الثاني
أسباب التحفيز والتشجيع

يبحث أصحاب الرتبوية االجتامعية الدعوية وغريها عن املؤثرات اخلارجية 
التي حتفز األفراد وتشجيعهم للقيام بأداء وظائفهم عىل الوجه املطلوب.

لألفراد  والتشجيع  التحفيز  عىل  القدرة  صفة  يمتلك  الذي  الناجح  والقائد 
املجتمع  خدمة  نحو  ويوجهها  بمؤسسته،  يرتقي  أن  خالهلا  من  ويستطيع  واجلنود، 
الذي يعيش فيه، ويرتك الفرصة لألفراد أن يبدعوا عىل أعامهلم ووظائفهم، ويعمل 
حيقق  بام  قدراهتم  وينمى  العلمي،  واإلبداع   ، الثاقب  للتفكري  عقوهلم  حتفيز  عىل 

للمجتمع كل رقي وازدهار، وحضارة وعامر.

املختلفة  القيادات  تدفع  التي  األسباب  الباب  هذا  يف  أذكر  أن  بى  وجيدر 
الستخدام أسلوب التحفيز والتشجيع يف مؤسساهتم وأفرادهم:

1- استثامر الطاقات الفردية واملجتمعية لصالح اإلنتاجية والعمل الفاعل.

2- توجيه األفراد إلنجاز الواجبات واألعامل.

3- تشجيع الذات ملضاعفة اجلهود واإلرساع يف حتقيق األهداف السامية.

4- الرغبة اجلادة يف اإلقدام عىل حتقيق خطوات ناجحة.

األمل  بريق  واختفاء  واالكتئاب،  بالالمباالة  باملؤسسة  األفراد  شعور   -5
والطموح يف األفق.

6- شعور قيادة املؤسسة بانخفاض الطاقة أو النشاط البدين واحلامس إلنجاز 
األعامل وحتقيق الطموحات.

إجياد  املؤسسة  يستدعي  مما  ومبدعني،  متميزين  أفراد  وسط  يف  العيش   -7
الوسائل التحفيزية املناسبة لتمييز من يستحق درجة االمتياز من درجة املقبول.
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8- كثرة وجود املؤسسات املنافسة يف إحدى جماالت احلياة، مما يدفع املؤسسة 
ألن تضع احلوافز التشجيعية، لتحافظ عىل قوة انتشارها والرغبة يف منتجها.

القيادة وضع  يلزم  املناطة هبم، مما  الواجبات  أفراد املؤسسة  9- إمهال بعض 
املؤسسة وتفوقها  متيز  تبعات  املسؤولية يف حتمل  التشجيعية، إلعادة روح  الوسائل 

عىل مثيالهتا.

أداء  عند  حتفيزهم  عند  اآلخرين  نحو  بانتقاص  األفراد  بعض  شعور   -10
لتحفيز  السنوية  املادية  املكافآت  تضع  أن  املؤسسات  يدفع  مما  ووظائفهم،  عملهم 
املنتجني باالستمرار عىل عطائهم وبذهلم وتفانيهم يف أداء عملهم،  األفراد اجلادين 
ال  وحتى  اآلخرين،  بني  وسمعتها  قوهتا  املؤسسة  عىل  لتحفظ  احلوافز  هذه  وتأيت 
إىل  يركن  الذي  اخلمول  الكسول  الفرد  من  املنتج  العامل  املخلص  الفرد  يتساوى 

للراحة والدعة.

11- دوام إخفاق بعض األفراد يف عملهم وفشلهم يف كل ما يقصدون من 
األفراد  ولتشجيع  النجاح،  لتحقيق  املادية،  احلوافز  لوضع  تدفع  التي  األسباب  بني 
التشجيعية  احلوافز  تضع  أن  املؤسسة  واجبات  من  هذا  بل  والعمل،  اإلنتاجية  عىل 
التحفيز  وسائل  الفرد  جيد  مل  وإذا  واإلخفاقات،  اإلحباطات  من  أفرادهم  حلامية 
هبم  تنتهي  أن  من  األفراد  محاية  أجل  ومن  وفشله،  اهنزامه  إىل  فسيؤدي  مؤسسة  يف 
األمور إىل هذا الفشل واإلحباط، دعا الشارع احلكيم إىل رضورة إجياد احلوافز املادية 

لتحقيق النجاحات، قال اهلل تعاىل:(زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ رب ]األنفال آية: 

.])60(

التي تدفع إىل  العمل من بني األسباب  بالقول دون  12- منافسة ذوى اجلد 
تبني أساًسا عىل  إنام  التحفيزية، ذلك أن طبيعة احلياة يف املؤسسات  وضع الوسائل 
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املنافسة واملسابقة، وقد يكون أحد الطرفني جاًدا ىف األمور بجزم وحزم وقوة وينتفع 
بكل ما لديه من طاقات وإمكانات، وال تضيع منه خلطة واحدة هباء أو بدًدا، ويكون 
اآلخر الهًيا العًبا ال هم له سوى الكالم والقول، أما العمل فهو بمعزل عنه متاًما، 
فيلزم املؤسسة أن تكون هلا حوافز مادية ومعنوية حتى ال يركن أفرادها للقول دون 
العمل واإلنتاج، فتوسم املؤسسة عندئذ بالقيل والقال، وليس هلا أثر واضح لإلنجاز 

واالنتاج يف املجتمع.

13- الكبت واالستبداد والقهر من بني األسباب التي جتعل املؤسسة وضع 
احلوافز املشجعة للعطاء والعمل واإلنجاز، ذلك أن الفرد إذا حيل بينه وبني العمل 
وجود  دون  هكذا  احلال  واستمر   – اململ  الروتني  سبيل  عىل  عليه  وفرض  املتميز، 
ثم  والقنوط،  اليأس  إىل  شك  بال  سيؤدي  وأعامله  إنجازه  عىل  وشكر  ثناء  لكلامت 
الكبت  من  املسلسل.  هذا  مثل  يف  الوقوع  من  الوقاية  أجل  ومن  والقهر،  اإلحباط 
واالستبداد والقهر يلزم املؤسسة وضع الوسائل التشجيعية التي تكفل حفظ األفراد 

من الكبت والقهر.

14- الغفلة عن رسعة تقدم بعض املؤسسات ومتيزها، وبروزها عىل مستوى 
برنامٌج  هلا  يكون  أن  املجاالت  لشتى  املختلفة  للقيادات  يستلزم  والدويل،  املحىل 
هناك  يكون  أن  فالبد  الركب،  مؤخرة  يف  يكونوا،  لئال  أفرادها  به  تذكر  حتفيزٌي، 
جهاٌز مسئوٌل عن التحفيز والتشجيع يف دوائر العمل املختلفة، لتدفع أفرادها للعمل 

والعطاء، واإلنتاجية واإلنجاز.

15- قياس واقع املؤسسة بحارضها مع الغفلة عن ماضيها من بني األسباب 
التي تدفع القيادات الناجحة الستخدام احلوافز املادية، واملعنوية لتضمن استمرارها 
عىل التفوق والنجاح، والتميز والفالح، ولئال ينسيها احلافز النجاحات التي حققتها 
يف ماضيها، فاالعتزاز باملايض مع تطوير الوسائل احلديثة يكفل لئن حتافظ املؤسسة 

عىل تقدمها وازدهارها وتفوقها عىل باقي املؤسسات املتقدمة واملنتجة.
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الفصل الثالث
أساليب التَّحفيز والتشجيع يف السنة النبوية

توجد هناك عدة وسائل للتحفيز والتشجيع هيتم هبا كثري من القادة والساسة 
 ، والتضحية  والبذل   ، واإلبداع  التنافس  من  مساحة  إلجياد  وغريهم  والرتبويني 

واإلنتاج واإلنجاز بني أفراد املؤسسة ويمكن أن أمجلها باآليت :

1- التحفيز بالسؤال.

2- التحفيز باإلقناع واحلب.

3- التحفيز بطريقة التخويف.

4- التحفيز بلفت االنتباه.

التحفيز بالوسيلة املادية املتاحة.- 5

التحفيز بإثارة وحتريك الوجدان.- 6

التحفيز بالتذكري والوفاء بالعهد.- 7

التحفيز بالكلامت التشجيعية.- 8

التحفيز بمتابعة املرؤوسني وتفقد أحواهلم.- 9

التحفيز عن طريق االعتبار باآلخرين والفأل احلسن.- 10

وأما عىل سبيل اإليضاح والتفصيل فأوهلا :

1 - التحفيز باالختبار والسؤال:

عىل  املسألة  املعلم  طرح  تالميذه  حتفيز  يف  املريب  يستعملها  التي  األمور  من 
جر شجرٌة  أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم ، عن ابن عمر مرفوًعا: »إنَّ من الشِّ
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ال يسقط ورقها وإهنا مثل املسلم حدثوين ما هي؟ قال فوقع الناس يف شجر البوادي، 
قال عبد اهلل فوقع يف نفسى أهنا النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول اهلل قال »هي 

النخلة«)1(. 

ويف رواية ورأيت أبا بكر وعمر ال يتكلامن فكرهت أن أتكلم، فلامَّ مل يقولوا 
شيًئا قال رسول اهلل ^ هي النخلة ، فلامَّ قمنا قلت لعمر يا أبتاه واهلل لقد كان وقع يف 
نفيس أهنا النخلة، فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: مل أركم تكلمون، فكرهت أن أتكلم 

أو أقول شيًئا، قال عمر: ألن تكون قلتها أحبَّ إيلَّ من كذا وكذا)2(.

أصحابه  عقول  اختبار  عىل  حرصه^  هنا  أبرزها  كثرية  فوائد  احلديث  ويف 
واستثارة أفكارهم وحتفيزهم وتشجيعهم عن طريق سؤاهلم ، وكذلك حبُّه ^ ملن 
يفهم وجييب مما يكون دلياًل عىل نبوغه وتفوقه ويستفاد منه كذلك فرح اآلباء بنبوغ 
أبنائهم وذكائهم . وهذا فاروق األمة وأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب-- خيرب ولده 
أنه لو أجاب بحرضته -^- لكان ذلك أفضل عنده من كذا وكذا يعني من املال 

ونحوه من عرض الدنيا.

ويبدو أن فرح عمر-- ورسوره بنبوغ شباب األمة مل يقترص عىل ولده، بل 
تعداه عىل غريه، فكان -- حيب عبد اهلل بن عباس --ويقربه لنبوغه وتفوقه 
وعلمه وذلك االهتامم سبب قوي من أسباب التحفيز والتشجيع ، فعن سعيد بن جبري 
عن ابن عباس-ريض اهلل عنهام- قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم: 
مل تدخل هذا الفتى معنا، ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوٍم 

زب ڦ  تقولون:  ما  فقال   ، منِّى  إال لريهيم  يومئٍذ  رأيته دعاين  قال وما  ودعاين معهم 

)1(   أخرجه البخاري يف صحيحه – كتاب العلم – باب: قول املحدث حدثنا أو أخربنا أو أنبأنا 
– رقم )61( وأيضا يف )72، 131، 2209، 4698، 5444، 5448، 6122، 6144(.

)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه – كتاب التفسري – باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت – رقم 
4698 ،وانظر فتح الباري البن حجر : 375/8 – 376 .
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چڇ رب 
]النرص آية: )1-2(حتى ختم السورة فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد اهلل ونستغفره إذا 
نرصنا وفتح علينا ، وقال بعضهم ال ندري ، أو مل يقل بعضهم شيًئا ، فقال يل يا ابن 
عبَّاس: أكذلك تقول؟ قلت : ال ، قال : فام تقول؟ قلت هو أجل رسول اهلل-^- 

زبڇ  أجلك  عالمة  فذلك  مكة،  فتح  والفتح«  اهلل  نرص  جاء  »إذا  له  اهلل  أعلمه 
ما  إال  منها  أعلم  ما   : قال عمر   ، ڌ     ڌ ڎ ڎ  رب  ڍڍ  ڇ ڇ  
تعلم . وقول عمر – ريض اهلل عنه- »إنه من حيث علمتم« ويف رواية شعبة »إنه من 
حيث نعلم« ، أشار بذلك إىل قرابته من النبي-^- أو إىل معرفته وفطنته وهو أوىل، 
ومما يؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عبد الزهري قال: قال املهاجرون لعمر؟ أال 
تدعو أبناءنا كام تدعو ابن عبَّاس؟ قال: ذا كم فتى الكهول ، إن له لساًنا سئوالً ، وقلبا 

عقوالً«)1(.

النبوغ  عىل  والتشجيع  التحفيز  عىل  يدل  ما  كذلك  النبوية  السنة  يف  جاء  ومما 
والتميز وعلو اهلمة واحلث عىل تعلم مجيع العلوم النافعة التي حتتاجها األمة فال تلجأ 
بسبب حاجتها إىل غريها فيكون ذلك عىل حساب عقيدهتا ودينها. من ذلك ما جاء 
عن ثابت بن عبيد قال: زيٌد قال يل رسول اهلل ^ »أحتسن الرسيانية؟ قلت: ال، قال 

فتعلمها، فتعلمتها يف سبعة عرش يوًما«)2(. 

2- التحفيز والتشجيع باإلقناع واحلب:

ا  وأملس ذلك واضًحا جليًّا يف هذا احلديث الذي رواه أبوُأَماَمَة َقاَل: إِنَّ َفًتى َشابًّ
َنا، َفَأْقَبَل اْلَقْوُم َعَلْيِه َفَزَجُروُه َوَقاُلوا:  َأَتى النَّبِيَّ ^ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ، اْئَذْن يِل بِالزِّ

)1( فتح الباري : )375/8 - 376(
املسند 736/35 )21587( وابن حبان يف صحيحه- كتاب إخباره -^-  )2( رواه أمحد يف 
الصحابة-  معرفة  كتاب  املستدرك-  واحلاكم يف  الصحابة 84/16 )7136(  مناقب  عن 
477/3 )5781( وقال صحيح إن كان ثابت بن عبيد سمعه من زيد بن ثابت ومل خيرجاه 
الرسيانية  تعليم  جاء  ما  باب  األدب-  كتاب  سنته-  يف  الرتمذي  ونحوه  الذهبي،  ووافقه 

-68/5 )2715( وقال : حسن صحيح وقد روى من غري هذا الوجه عن زيد بن ثابت .
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اَل.  َقاَل:  َك؟«  أِلُمِّ »َأحُتِبُُّه  َقاَل:  َفَجَلَس  َقاَل:   . َقِريًبا«  ِمنُْه  َفَدَنا  »اْدُنْه،  َفَقاَل:  َمْه.  َمْه. 
َهاهِتِْم« . َقاَل: »َأَفُتِحبُُّه اِلْبنَتَِك؟«  َواهللَِّ َجَعَلنِي اهللَُّ فَِداَءَك. َقاَل: »َواَل النَّاُس حُيِبُّوَنُه أِلُمَّ
 . لَِبنَاهِتِْم«  حُيِبُّوَنُه  النَّاُس  »َواَل  َقاَل:  فَِداَءَك  اهللَُّ  َجَعَلنِي  اهللَِّ  َرُسوَل  َيا  َواهللَِّ  اَل.  َقاَل: 
حُيِبُّوَنُه  النَّاُس  َقاَل: »َواَل  فَِداَءَك.  َقاَل: اَل. َواهللَِّ َجَعَلنِي اهللَُّ  َقاَل: »َأَفُتِحبُُّه أِلُْختَِك؟« 
»َواَل  َقاَل:  فَِداَءَك.  اهللَُّ  َجَعَلنِي  َواهللَِّ  اَل.  َقاَل:  تَِك؟«  لَِعمَّ »َأَفُتِحبُُّه  َقاَل:   . أِلََخَواهِتِْم« 
فَِداَءَك.  اهللَُّ  َجَعَلنِي  َواهللَِّ  اَل.  َقاَل:  خِلَاَلتَِك؟«  »َأَفُتِحبُُّه  َقاَل:   . هِتِْم«  لَِعامَّ حُيِبُّوَنُه  النَّاُس 
َذْنَبُه  اْغِفْر  َوَقاَل: »اللَُّهمَّ  َعَلْيِه  َيَدُه  َفَوَضَع  َقاَل:   . خِلَااَلهِتِْم«  حُيِبُّوَنُه  النَّاُس  َقاَل: »َواَل 
إىل  ٍء)1(.فانظر  يَشْ إىَِل  َيْلَتِفُت  اْلَفَتى  َذلَِك  َبْعُد  َيُكْن  َفَلْم  َفْرَجُه«  ْن  َوَحصِّ َقْلَبُه،  ْر  َوَطهِّ
عظمة املنهج النبوي يف احلل واإلصالح والتغيري وذلك بأسلوب يمتأل رمحة وشفقة 
، وعطًفا وحناًنا ، مما كان سبًبا يف حل مشكلة هذا الشاب الذي يتفجر جسده بالشهوة 
إىل  ويرده  احلمية  فيه  ويثري  الشاب عقله  فالنبي-^- خياطب يف  الزنا،  والرغبة يف 
يف  حكام  نفسه  الشاب  من  وجيعل   ، اإلنسانية  النفس  وطبيعة  البرشية  الفطرة  واقع 
القضية ، وجيعله ينطق بلسان احلكم العادل والرأي الصائب، ليكون ذلك أدعى إىل 
االنقياد واالقتناع ، وفيه كذلك سعة صدره عليه الصالة والسالم وهو ^ القدوة 
يف هذا للدعاة من بعده فيتلطفون بسائليهم، ويرغبوهنم يف دين اهلل ، وحيببوهنم فيه ، 
ويبغضوهنم فيام يؤدي هبم إىل اخلسارة واهلالك يف الدنيا واآلخرة. ويف هذا احلديث 
من الفوائد ما جاء يف آخره بعد دعاء النبي-^- له أن الشاب قال فلم يكن يشء 
أبغض إليه منه فكأنه كره هذا األمر احلرام حتى كره التلفظ به عىل لسانه فصلوات اهلل 

وسالمه عليك يا أرحم الناس وأعظمهم وعىل آلك وأصحابك أمجعني.

َعْجاَلَن  ْبِن  َديِّ  الصُّ اْلَباِهيِلِّ  ُأَماَمَة  َأيِب  َحِديُث   - األنصار  مسند  تتمة   - خمرجا  أمحد  مسند    )1(
،َعِن النَّبِيِّ ^ )36/ 545(– رقم )22211(، وذكره  ْبِن َعْمِرو َوُيَقاُل: اْبُن َوْهٍب اْلَباِهيِلِّ
األلباين يف الصحيحة 712/1- رقم )370( وقال عنه : هذاسندصحيحرجاهلكلهمثقاتر

جااللصحيح.
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3- التحفيز والتشجيع بطريقة التخويف:

ويكون التحفيز هبذه الوسيلة خصوًصا عندما يستشعر اإلمام خوًفا وخطورة 
عىل واليته ، أو األمري والرئيس عىل دولته وبلده ودينه وكرامته ، أو يقلق مدير أو 
مسؤول من خطر هيدد مؤسسته فيخفرهم هبذه الطريقة ، حتى يبذل األفراد جهودهم 
فال يدخر أحدهم وسًعا أو َجهًدا يف الدفاع عن بلده ومؤسسته وقد استخدم النبي 
 ، واستضعاف  اضطهاد  حالة  يف  املسلمون  كان  عندما  الدعوة  بدء  يف  ذلك   -^-
وتسلط من املرشكني وأعداء اهلل يف األرض ، فلام اشتكى أحد أصحابه للنبي ^ ما 
جيدونه من صنوف األذى واالبتالء ، فيام ورد عن قيس بن أيب حازم قال دخلنا عىل 
خباب – ريض اهلل عنه - وقد اكتوى سبع كيَّات يف بطنه فقال: لوال أن رسول اهلل 
-^- هنانا أن ندعو باملوت لدعوت به ، ثم قال : أتينا رسول اهلل^ وهو متوسد 
بربدة له فقلنا: يا رسول اهلل ! أال تدعو اهلل أال تستنرص، فجلس حممرًا وجُهه غضباًنا ، 
ثم قال: لقد كان من قبلكم وإن أحدهم لتحفر له احلفرة ، ثم يوضع فيها، ثم يوضع 
املنشار عىل رأسه ، ثم يمشط بأمشاط من احلديد ما دون عظمه فام يرصفه ذلك عن 
ن هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حرض  دينه ولكنكم تعجلون، واهلل ليتمَّ

موت ال خياف إال اهلل والذئب عىل غنمه)1(.

4- التحفيز والتشجيع بلفت االنتباه:

وتأيت هذه الوسيلة بالفائدة خصوًصا يف احلث عىل عمل قد يستهني به بعض 
التنبيه عىل ذلك حمفزا عليه ، ومشجًعا ومبينًا  الناس ، أو يستقله ، أو حيقره ، فيأيت 

)1( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه - 316/1 )474(.واحلديث ورد بلفظ قريب من هذا ىف 
ٌد ُبْرَدًة َلُه يِف  ، َقاَل: َشَكْوَنا إىَِل َرُسوِل اهللَِّ ^ َوُهَو ُمَتَوسِّ صحيح البخارى :َعْن َخبَّاِب ْبِن األََرتِّ
ُجُل َفُيْحَفُر  َتْدُعو َلنَا؟ َفَقاَل: »َقْد َكاَن َمْن َقْبَلُكْم، ُيْؤَخُذ الرَّ َتْسَتنرِْصُ َلنَا َأالَ  ظِلِّ الَكْعَبِة َفُقْلنَا: َأالَ 
بَِأْمَشاِط  َوُيْمَشُط   ، َفُيْجَعُل نِْصَفنْيِ َرْأِسِه  َفُيوَضُع َعىَل  بِامْلِنَْشاِر  َفُيَجاُء  َفُيْجَعُل فِيَها،  َلُه يِف األَْرِض، 
اِكُب  نَّ َهَذا األَْمُر، َحتَّى َيِسرَي الرَّ ُه َذلَِك َعْن ِدينِِه، َواهللَِّ َلَيتِمَّ احلَِديِد، َما ُدوَن حَلِْمِه َوَعْظِمِه، َفاَم َيُصدُّ
َتْسَتْعِجُلوَن«”صحيح  َوَلِكنَُّكْم  َغنَِمِه،  ْئَب َعىَل  َوالذِّ إاِلَّ اهللََّ،  خَيَاُف  َمْوَت، الَ  إىَِل َحرْضَ ِمْن َصنَْعاَء 

َبَوالَقْتَلَواهلََواَنَعَليالُكْفِر)9/ 20( رقم )6943(. ْ البخاري كتاب اإلكراه . باب: َباُبَمنِاْخَتاَرالرضَّ
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أمهيته. فعن أيب هريرة أن رجاًل أسود أو امرأة سوداء كان يقم املسجد فامت فسأل 
النبي ^ عنه فقالوا مات قال: أفال كنتم آذنتموين به ، دلوين عىل قربه – أو قال قربها 
– فأتى قربها فصىل عليه)1(.ويف رواية مسلم قال فكأهنم صغروا أمرها أو أمره ، فقال 
دلوين عىل قربه فدلوه، فصىل عليها ، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة عىل أهلها، 

وإن اهلل عز وجل ينورها هلم بصاليت عليهم)2(.

قيمة  إىل  انتباه  فيه حتفيز ولفت   ، به  الصالة عليه واالهتامم  فحرصه ^ عىل 
اإلنسان ومقدار عمله.

5- التحفيز والتشجيع بالوسيلة املادية:

ويرًسا  ومنطقًيا  واقعًيا  حاًل  دائاًم  السنة  إليه  ترشد  التي  الوسيلة  هذه  وتكون 
وليست ومًها أو خداًعا بل هي يف قدرة اجلميع قريبة التناول سهلة املأخذ قابلة للتطبيق 
ومن ذلك ما جاء عن أنس أن رجاًل من األنصار أتى النبي-^- فسأله عطاء ، 
فقال الرسول-^- أما يف بيتك يشء ، قال : بيل ، ِحْلٌس نلبس بعضه ونبسط بعضه 
وقعب نرشب فيه من املاء، قال: ائتني هبام ، فأتاه هبام ، فأخذمها رسول اهلل-^- بيده 
يزيد عىل درهم  : من  قال   ، بدرهم  أنا أخذمها  قال رجل:  قال من يشرتي هذين؟ 
إياه ، وأخذ الدرمهني  أنا أخذمها بدرمهني ، فأعطامها   : مرتني أو ثالًثا ، قال رجل 
وأعطامها األنصاري وقال: اشرت بأحدمها طعاًما فانبذه إىل أهلك ، واشرتى باآلخر 
قدوًما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول اهلل-^- عوًدا بيده ، ثم قال: اذهب فاحتطب 
وبع وال أرينَّك مخسة عرش يوًما، فذهب الرجل حيتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عرش 

دراهم ، فاشرتى ببعضها ثوًبا ، وببعضها طعاًما، فقال رسول اهلل-^- :

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه – كتاب – الصالة – باب كنس املسجد – رقم )458( وأيًضا 
– رقم  – باب: الصالة عىل القرب  – كتاب اجلنائز  )460( و )1337( ،ومسلم يف صحيحه 

.)71( )956(
)2(  أخرجه مسلم يف صحيحه – كتاب اجلنائز – باب الصالة عىل القرب رقم ) 956 ( ) 71 (، 
ويف لفظ ابن حبان : ) فكأهنم استخفوا شأنه (- رقم ) 3086 ( ، فأراد صىل اهلل عليه وسلم أن 
يعلمهم بمكانته عند ربه ، وقيمة عمله ، وحسن جزاءه ، وما أعد اهلل له من اخلري والنعيم املقيم
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املسألة ال  إّن   ، القيامة  يوم  نكتة يف وجهك  املسألة  أن جتئ  هذا خرٌي لك من 
تصلح إال لثالثة: لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع)1(. 

ومن مجيل هذه الوسيلة التحضريية أهنا بسيطة وواقعية ويف متناول يده ومن 
بيئة الرجل وحمله وكذلك أخذ -^- بيده يف حل مشكلته بنفسه وعالجها من واقعة 
بطريقة ناجحة وكان من املمكن أن يعظه وينفره فقط من املسألة أو يساعده وجيمع له 
شيًئا من املال كام يفعل البعض ، ولكنه-^- أرشده وحفزه عىل الكسب واالستغناء 
عن الناس ، بوسيلة مرشوعة متاحة وممكنة فلم يرهقه عرًسا ومل يكلفه شطًطا ، ومن 
الرضورة هنا التأكيد عىل أن الوسيلة التي أرشده النبي-^- عليها جمرد مثال وآلية 
ال يعنى التوقف عنها بل نأخذ يف كل عرص من الوسائل املرشوعة ما يناسبه فاإلسالم 
ال يرفض التعامل مع الوسائل إال ما إذا كانت حراًما ، أو فيه رضر بالدين والنفس ، 

أما إذا كانت مرشوعة فاإلسالم أول الداعني إليها واآلخذين هبا.

النبوية يف إطار حرصها عىل شيوع جو  السنة  ومن األمثلة كذلك ما جاء يف 
املحبة والصفاء يف األرسة املسلمة ، وأن من أسباب هذا الصفاء واهلدوء واالستقرار 
أن يشيع يف البيت حبُّ الدين واحلرص عليه وااللتزام به ، ومن هذا ما جاء يف السنة 
النبوية ما يؤكد فضل الصالة عموًما – وصالة الليل خصوًصا – فقد رغبت السنة 
الرجل عىل حث  ، وأرشدت إىل حرص  النبوية يف ذلك ترغيًبا كريام وثوابا جزيال 
امرأته وحتفيزها عىل القيام والصالة وكذلك حرص املرأة عىل زوجها بأن يصيل من 
الليل ولو قدًرا يسرًيا ، فام أمجل تلك البيوت التي يكثر فيها هذا اخلري وما أعظم هذه 

البيوت املستظلة بفيء اإليامن ، وظالل الدين .

)1(  أخرجه أبو داود يف سننه – كتاب الزكاة – باب : ما جيوز فيه املسألة – رقم ) 1643 ( ، 
والرتمذي يف سننه- كتاب البيوع – باب: يف البيع من يزيد – رقم ) 1218 ( ،وقال الرتمذي 
: هذا حديث حسن ال تعرفه إال من حديث األخرض بن عجالن ، وإسناده ضعيف فيه أبو 
بكر احلنفي البرصي قال فيه البخاري : يصح حديثه ، وقال ابن القطان : عدالته مل تثبت ، 
فحاله جمهولة كام يف هتذيب ابن حجر ، وقال يف التقريب : ال يعرف حاله رقم ) 3724 ( ، 
ومتنه صحيح بشواهده حلديث قبيصة اهلاليل كام يف صحيح مسلم – كتاب الزكاة – باب 

من حتل له املسألة رقم )1044 ( ) 109 (
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فعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل-^- »رحم اهلل رجاًل قام من الليل فصىل 
وأيقظ امرأته فإن أبت نضج يف وجها املاء، ورحم اهلل امرأة قامت من الليل فصلت 

وأيقظت زوجها فإن أيب تضحت يف وجهة املاء«)1(. 

6- التحفيز باإلثارة وحتريك الوجدان :

كان النبي-^- يف غزوة أحد حيمي املسلمني، وينفخ فيهم من روح القتال 
وقوة اإليامن ، وحيثهم عىل الصرب والثبات يف هذا املوطن وابتدع طريقة تثري احلمية، 
وحتفز عىل االستقبال يف القتال، واستخدم الرسول صىل اهلل عليه وسلم أسلوبا مثريا 
حرك فيها النفوس والوجدان ، فأخذ السيف يف يده، وقال: »من يأخذ هذا السيف 
بحقه«)2(، فأحجم القوم، ثم كرر الكلمة فقام رجال ، فأمسكه عنهم، فقام إليه أبو 
دجانة سامك بن خرشة فقال، وما حقه يا رسول اهلل؟ قال: أن ترضب به العدو حتى 
ينحني، قال: أنا آخذه بحقه، فأعطاه إياه، وكان أبو دجانة رجاًل شجاًعا خيتال عند 
فأخرج عصابته  أنه سيقاتل،  اعتصب هبا علم  إذا  له عصابة محراء  احلرب، وكانت 
يتبخرت بني الصفني فقال رسول اهلل-^- »إهنا ملشية  تلك فاعتصب هبا، ثم جعل 

يبغضها اهلل إال يف هذا املوطن«)3(. 

)1(  أخرجه أبو داود يف سننه – كتاب الصالة - باب قيام الليل –رقم ) 1308 ( وأيضا رقم ) 
1450 (، والنسائي يف الصغرى – كتاب قيام الليل وتطوع النهار – باب الرتغيب يف قيام الليل 
–رقم ) 1610 (، وابن ماجه يف سننه- رقم ) 1335 ( ، ولفظه ) إذا استيقظ الرجل من الليل 
وأيقظ امرأته فصليا ركعتني كتبا من الذاكرين والذاكرات ، وبرقم ) 1336 ( وفيه : رشت يف 
وجهه املاء. قال األلبانى : حسن صحيح . انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة )3/ 336(.

)2(  أخرجه الرباز يف مسند الزبري بن العوام -193/3 – رقم )979(، وقال اهليثمي يف جممع 
الزوائد: رواه البزار ورجاله الثقات، من طريق برش بن آدم حدثنا عمرو بن عاصم الكاليب 
قال حدثني عبيد اهلل بن وازع، عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبري مرفوًعا ، و إسناده 
– رقم  فيه جهالة، فيه عمرو بن عاصم، وهو صدوق يف حفظه يشء )التقريب- )738( 

)5090( وفيه عبيد اهلل بن وازع وهو جمهول )التقريب )646 ( – رقم )4379(.
جممع  يف  اهليثمي  أورده  احلديث  وهذا   ،191/2 شهبة:  أبو  حممد  للدكتور  النبوية  السرية    )3(
الزوائد – كتاب املغازي – باب: يف وقعة أحد – 157/6- رقم )10071(، وقال: رواه 

الطرباين وفيه: من مل أعرفه.
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ويرشد هذا املوقف أن األسلوب املثري حيرك النفوس خاصة عند التنافس يف 
القتال أو التعليم أو حفظ القرآن الكريم أو البحوث العلمية أو املسابقات الثقافية 
القادة  له  يتنبه  أن  ينبغي  املقصود  وحتقيق  اإلثارة  يف  ناجحة  وهيوسيلة  والعلمية، 

والساسة واملربون، ويعملوا به لتحقيق رسالتهم وأهدافهم النبيلة.

7- التحفيز بالتذكري والوفاء بالعهد :

النبي  التي نستخلصها من سريته^ ما جاء يف دخول  النبوية  من األساليب 
^ يوم الفتح من أعىل مكة عىل راحلته، مردًفا أسامة بن زيد ومعه بالل ومعه عثامن 
بن طلحة من احلجبة)1(، حتى أناخ يف املسجد، فأمره أن يأيت بمفتاح البيت)2(، فأبطأ 
ما  ويقول:  العرق،  من  ن  اجلُامَّ مثل  منه  ليتحدر  إنه  حتى  ينتظره،   ^ ورسول  عليه 
حيبسه؟ فسعى إليه رجل، وجعلت املرأة التي عندها املفتاح وهي أم عثامن واسمها 
سالفة بنت سعيد تقول: إن أخذه منكم ال يعطيكموه أبدا، فلم يزل هبا حتى أعطت 
املفتاح، فجاء به ففتح، ثم دخل البيت، ثم خرج فجلس عند السقاية، فقال عيل: إنا 
أعطينا النبوة، والسقاية، واحلجابة، ما قوم بأعظم نصيبا منا، فكرَه النبي ^ مقالته، 

ثم دعا عثامن بن طلحة فدفع املفتاح إليه)3(. 

والسقاية،  احلجابة  لنا  امجع   :^ للنبي  قال  عليا،  أن  جريج  ابن  طريق  ومن 
فنزلت زب ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې 
ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ          ۆئ  ۆئ ۈئ رب]النساء آية: )58([ فدعا عثامن 

فقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، ال ينزعها منكم إال ظامل)4(.

مادة  األثري  البن  )النهاية  مفتاحها،  بأيدهيم  الذين  وهم  سدنتها...وحفظتها،  هم  احلجبة:    )1(
)حجب(: )187(.

)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه – كتاب املغازي-باب: دخول النبي ^ من أعىل مكة – رقم 
.)4289(

)3(  فتح الباري : 18/8.
)4(  فتح الباري: 19/8، والسرية النبوية البن هشام: 412/4، والسرية النبوية ملحمد أبو شهبة: 

.446/2
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وحمل الشاهد يف هذا املوقف النبوي أن الرسول-^- قال لعثامن يومًا وهو 
يدعوه إىل اإلسالم، ومع عثامن املفتاح، فقال: يا عثامن: لعلك سرتى هذا املفتاح يومًا 
بيدي أضعه حيث شئت، فقال عثامن: لقد هلكت قريش يومئذ وذلَّت، فقال ^ : 
ت يومئذ، ودخل الكعبة، فوقعت كلمته مني موقعا ظننت يومئذ أن  بل عُمرت وعزَّ
األمر سيصري إىل ما قال، وفيه أنه عليه الصالة والسالم قال له يوم الفتح: يا عثامن 
تالدة خالدة ال  إليه، وقال: خذوها  به، فأخذه مني، ثم دفعه  فأتيته  باملفتاح  ائتني   !
ينزعها منك إال ظامل، يا عثامن إن اهلل تعاىل استأمنك عىل بيته، فكلوا مما يصل إليكم 
من هذا البيت باملعروف. قال عثامن: فلام ولَّيت ناداين فرجعت إليه، فقال: أمل يكن 
الذي قلت لك؟ قال: فذكرت قوله يل بمكة قبل اهلجرة: لعلك سرتى هذا املفتاح 

يوما بيدي أضعه حيث شئت، فقلت: بىل أشهد أنك رسول اهلل)1(.

وينطق  يسلم،  جعله  طلحة  أيب  بن  لعثامن  النبي-^-  من  األسلوب  هذا 
اليوم والقادة ملا  – فريض اهلل عنه، وال خيفي عىل الساسة  بالشهادة وحسن إسالمه 
يف االلتزام بالوفاء بالعهد من أثر يف حتريك النفوس حلامية بيضتها وهنضة حضارهتا، 

ورفعة شأهنا، وحتقيق ازدهارها، وحصانة أراضيها.

8- اختيار الكلمات التشجيعية:

مما يكفل إجياد قيادات قادرة عىل إدارة األزمات، هو تشجيع القيادات بام هو 
مناسب من الكلامت التي تدفع أفراد املؤسسة للبذل والعطاء وتقديم التضحيات، ومن 
 يف غزوة مؤتة ، عن أنس بن مالك  ذلك ما قاله الرسول^ يف حق خالد بن الوليد
أن النبي^ نعى زيًدا ، وجعفًرا ، وابن رواحة ، للناس قبل أن يأتيهم خربهم، فقال: 
أخذ الراية زيد، فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، 

وعيناه تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف اهلل حتى فتح، اهلل عليهم)2(،
)1(  عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري، للحافظ ابن سيد الناس اليعمري – بقية اخلرب 

عن فتحة مكة 2 /240.
)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه – كتاب فضائل الصحابة – باب: مناقب خالد بن الوليد – 

رقم )3757(.
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 بل هنى ^ عن إيذائه كام يف حديث عبد اهلل بن أيب أوىف   قال: قال رسول 
اهلل-^- »ال تؤذوا خالًدا، فإنه سيف من سيوف اهلل، َصبَُّه اهلل عىل الكفار«)1(.

عىل  ألصحاهبا  حافًزا  ستكون  التشجيعية  العبارات  هذه  مثل  أن  شك  ال 
الشكر  بعبارات  املدبجة  التقدير  شهادات  اليوم  أصبحت  بل  بالعمل،  االستمرار 
والعرفان والثناء واالمتنان حمل تقدير واعتزاز عند أصحاهبا، وتدفعهم للعطاء كلام 

مرَّ هبم طائف العجز والكسل، وتعطيهم وقودا للعمل واإلنجاز. 

9- التحفيز مبتابعة املرؤوسني وتفقد أحواهلم :

من أهم أساليب التحفيز أن يتابع القائد أحوال مرؤوسيه، وأن يسأل املريب عن 
املربني ومتابعة واجباهتم، ليشعرهم باحلب واالهتامم، وأهنم جزء مهم من منظومة 
كعب  بن  ربيعة  مع  النبي-^-  موقف  يف  هذا  ويتجىل  هلا،  ينتمون  التي  املؤسسة 

.األسلمى

فكان خيدم النبي-^- قال: فقال يل ذات يوم: يا ربيعة أال تزوج، قال: قلت: 
يا رسول اهلل، ما أحب أن يشغلني عن خدمتك يشء، قال: فسكت: فلام ) ( )2(، ذلك، 
قال: يا ربيعة، أال تزوج؟ قال: قلت: يا رسول اهلل، ما أحب أن يشغلني عن خدمتك 
مني،  بام عندي  أعلم  اهلل  بعد: رسول  فقلت  قال:  املرأة،  أعطى  ما  يشء، وما عندي 
يدعوين إىل التزويج، لئن دعاين هذه املرة ألجيبنه، فقال يل: يا ربيعة، أال تزوج، قال: 
قلت: يا رسول اهلل ما عندي ما أعطى املرأة، فقال يل: انطلق إىل آل فالن، فقال هلم، إن 

)1(  أخرجه ابن حبان يف صحيحه – كتاب إخباره ^ عن مناقب الصحابة – باب: ذكر تسمية 
املصطفى^ خالد بن الوليد: سيف اهلل – 565/15 – رقم )7091( بلفظ : ) شكى عبد 
يا خالد مل تؤذي  الوليد إىل رسول اهلل ^ فقال رسول اهلل ^:  الرمحن بن عوف خالد بن 
رجال من أهل بدر لو أنفقت مثل أحٍد ذهبا مل تدرك عمله، فقال: يا رسول اهلل أيقعون يّف فذكر 

الرسول ^ هذا احلديث.
)وقال:( إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

)2(  ما بني املعقوفتني مطموس، ويف مسند أمحد )فخدمته ما خدمته(.
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رسول اهلل-^- يأمركم أن تزوجوين فتاتكم فالنة، قالوا: مرحًبا برسول اهلل، ومرحًبا 
برسوله، فزوجوين، فأتيت رسول اهلل-^- فقلت يا رسول اهلل، أتيتك من خري أهل 
اهلل-^-  رسول  فقال  صداقي،  أعطي  ما  يل  أين  فمن  وزوجوين،  ضيفوين  بيت، 
لربيدة األسلمى-- : يا بريدة! امجعوا لربيعة يف صداقة وزن نواة من ذهب، قال: 
فجمعوها)1(، فأعطوين فأتيتهم هبا فقبلوها فأتيت رسول اهلل-^- فقلت: يا رسول 
اهلل، قد قبلوا مني، فمن أين يل ما أومل، قال: فقال: يا بريدة، امجعوا لربيعة يف ثمن كبش، 
قال: فجمعوا يل، وقال يل: انطلق إىل عائشة، فقل هلا، فلتدفع إليك ما عندها من الشعري، 
، فانطلقت بالكبش، فقالوا: أما الشعري فنحن نكفيكه، وأما  قال: فأتيتها، فدفعت إيلَّ

الكبش فمر أصحابك فليذبحوه، وعملوا الشعري، فأصبح واهلل خبز وحلم)2()3(.

ويتضح من هذا احلديث صور مجيلة من التحفيز النبوي ومنها:

بفقره  علمه  مع   --ربيعة تزويج  عىل  وحرصه  الرسول-^-  اهتامم   -1
وحاجته، وملا يعلمه-^- من حاجة اإلنسان للزواج لتحصني نفسه من الوقوع يف 

الشبهات والشهوات.

عن  وذلك  الزواج،  عىل  لإلقبال  التحفيز  بأسلوب   - ربيعة-  شعور   -2
طريق تكرار النبي-^- ألمر الزواج، هلذا قال: »ثم رجعت إىل نفيس، فقلت، واهلل 
لرسول اهلل-^- بام يصلحني يف الدنيا واآلخرة أعلم مني، واهلل لئن، قال: تزوج 

ألقولن: نعم يا رسول اهلل، مرين بام شئت«)4(.
)1(  عند الطرباين: 58/5و 59- رقم )4577(و )4578( فجمعوا إىل وزن نواتني من ذهب.

)2(  عند الطرباين: فدعوت رسول اهلل ^ وأصحابه.
)3(  أخرجه البغوي يف معجم الصحابة – ترمجة ربيعة بن كعب -384/2 رقم 754 ، وأمحد يف 
مسنده – 111/27 رقم 16577 ، والطرباين يف الكبري – 58/5و59 رقم 4577 و 4578 
، من طريق هاشم بن القاسم أبو النرض حدثنا املبارك بن فضالة حدثنا أبوعمران اجلوين عن 
ربيعة بن كعب مرفوعا ، وقال اهليثمي : فيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن ، وبقية رجاله 

رجال أمحد رجال الصحيح.
) جممع الزوائد-كتاب النكاح –باب األمر بالتزويج واإلعانة عليه – 470/4 رقم ) 7334 ( (

)4(  أخرجه أمحد يف مسنده – 112/27- رقم )16577(.
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3- من احلوافز املادية التي قدمها الرسول-^- أنه ساعده يف اختيار الزوجة، 
ويرس له صداقها، ومجع له ما يلزم من وليمه الزواج.

4- احلافز املعنوي هلذا املوقف النبوي أنه-^- شاركه يف حضور وليمته، من 
قبيل تشجيعه واالستمرار يف مرشوع الزواج.

10- التحفيز عن طريق االعتبار باآلخرين والفأل احلسن :

استثنائية  جهوًدا  األفراد  معظم  يبذل  باخلطر  مهددة  املؤسسة  تكون  عندما 
لزيادة فعالية العمل، فيذكر القائد األفراد باألخطاء التي حتيط باملؤسسة ألخذ احليطة 

واالستعداد.

كان  عندما  اهلل،  إىل  الدعوة  بداية  يف  الطريقة  هذه  يستخدم   ^ النبي  وكان 
   املسلمون ىف قله واستضعاف، وهلذا ملا اشتكى إليه الصحايب خباب بن األرت 
قبلكم  الرجل فيمن كان  األذى والرضب، والتعذيب والتنكيل، قال-^-: »كان 
حيفر له يف األرض، فيجعل فيه، فُيجاء باملنشار فيوضع عىل رأسه فيشق باثنتني، وما 
عصب،  أو  عظم  من  حلمه  دون  ما  احلديد  بأمشاط  ويمشط  دينه،  عن  ذلك  يصده 
الراكب من صنعاء إىل  ليتمن هذا األمر حتى يسري  وما يصده ذلك عن دينه، واهلل 

حرضموت ال خياف إال اهلل، والذئب عىل غنمه، ولكنكم تستعجلون«)1(. 

اهلل  رضوان  الصحابة  هلؤالء  وتسلية  حتفيز  فيها  الرائعة  النبوية  الكلامت  هذه 
عليهم، ملا القوه من األذى والتنكيل، فهو خيفف عنهم آالمهم عن طريق حتفيزهم 
باالتعاظ بام فعل بأسالفهم من التعذيب وثباهتم عىل دينهم وصربهم عىل الشدة يف 
ذات اهلل، مع التفاؤل بالنرص والعافية، وأن عالمات انتشار اإلسالم وحلول األمن 
واألمان قريبة بالنسبة لعدة أيام اهلل تعاىل. قال اهلل تعاىل : ) وإن يوما عند ربك كألف 

سنة مما تعدون ( )احلج / 47 (

– كتاب املناقب-باب: عالمات النبوة يف اإلسالم-...سبق  )1(  أخرجه البخاري يف صحيحه 
خترجيه.
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الــخـــاتــمــة
، وله احلمد يف األوىل واآلخرة ،وهو  الصاحلات  تتم  بنعمته  الذي  احلمد هلل 
احلكيم اخلبري ، أمحد اهلل الذي يرس ىل إمتام هذا البحث ، وأسأل اهلل تعاىل أن يكون 
مفيدا لرواد املكتبة اإلسالمية والعربية ، وهلل الفضل واملنة ، ومن خالل هذا البحث 
جتىل ىل عظمة شخصية نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم ، الذي دلنا عىل كل يشء ينفعنا 
يف ديننا ودنيانا ، وقد ذكرت يف هذا البحث مفهوم التحفيز والتشجيع ، ومبدأ التحفيز 
والتشجيع يف القرآن والسنة ، ثم بينت أسباب التحفيز والتشجيع ، ثم ختمت البحث 

بذكر أساليب ووسائل التحفيز والتشجيع يف السنة النبوية الرشيفة .

وهذا ما فتح اهلل به عيل ، وتوصل إليه فهمى املتواضع فإن يكن فيه نفع وفائدة 
الفضل والثناء اجلميل ، وإن يكن فيه نقص وتقصري  للساسة والقادة واملربني فلله 

فذلك من سمة البرش ، فأرجو من اهلل العفو والصفح .

فأما أهم النتائج التي توصلت إليها فهو كام ييل : 

1- عظمة السنة النبوية وشموهلا ومعاجلتها لكل حاجات األفراد واملجتمعات 
العربية واإلسالمية 

األسلوب  لذلك  وأن  اإلنسانية  النفسية  عىل  والتشجيع  التحفيز  أمهية   -2
الرتبوي أثرا عظيام يف احلرص عىل العمل والنفع العام. فقد شجع اإلسالم األفراد 
بناء احلضارة وعامرة األرض عىل  إمكاناهتم وقدراهتم ومواهبهم يف  لالستفادة من 

أساس من التعاون عىل الرب والتقوى ونبذ احلسد والتباغض.

قهر  وخطورة  املواهب  صقل  يف  النبوي  الرتبوي  األسلوب  هذا  أمهية   -3
األفراد عىل اختيارات ال يرضوهنا وأعامل ال حيبوهنا.
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أن الرسول ^ هو القدوة احلسنة للقادة والساسة واملربني والدعاة إىل اهلل - 4
يف االستفادة من سريته يف استنهاض مهم األفراد واملجتمعات وحتريكها نحو اإلنتاج 

واإلنجاز .

5 5 ، األمثل  ،واستخدامه االستخدام  والتشجيع  التحفيز  إتقان عامل  إن   -
جيعل املربني والقادة والدعاة يستخدمون أفضل الوسائل العملية لتحقيق األهداف 

السامية ، والغايات النبيلة .

إن تتبع األساليب الرتبوية النبوية يف جمال التحفيز والتشجيع تعطي الساسة - 6
والقادة واملربني سعة أفق ، وبعد نظر يف التعامل مع أفرادهم ، وبام حيقق تقدمهم ن 

وتنمية مؤسساهتم املجتمعية .

7 - ، عاليًة  روحًا  تعطي  والتقدير  الشكر  وكتب   ، والعرفان  الثناء  كلامت  إن 
الفاشل إىل مرشوع ناجح ،  وطاقًة كبريًة لألفراد واملؤسسات ، بل وحتول املرشوع 

ويعيد للروح البرشية السكينة والطمأنينة .

ويمكن أن أمجل أهم التوصيات واملقرتحات يف هذا البحث بام ييل :

1 - ، افرادهم  لتحفيز  العملية  الوسائل  واملربون  والقادة  الساسة  يستخدم  أن 
وتشجيع مؤسساهتم بشكل دوري لتحريك النفوس ، واستنهاض اهلمم الراكدة .

أن تنظم املؤسسات ألفرادها بعض الدورات التدريبية لتمرين املنتسبني هلا - 2
عىل خمتلف أساليب التحفيز والتشجيع لتحقيق أهدافهم االسرتاتيجية .

والندوات - 3 املؤمترات  يف  والرتبوية  واالجتامعية  الرشعية  الرموز  إرشاك 
واملحارضات ملختلف الرشائح يف املجتمع لتزويدهم بالنامذج العملية من حياة النبي 

صىل اهلل عليه وسلم ، ليفيدوا منها يف أعامهلم ووظائفهم احلكومية واخلاصة.
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تبادل اخلربات والتجارب يف جمال التحفيز والتشجيع بني األفراد واملؤسسات - 4
لضامن حيوية ونشاط دوائرهم الوظيفية .

تنظيم زيارات خمتلفة لألفراد لبعض الدول العربية والغربية لتزويدهم بآخر - 5
يف  املجتمعية  املؤسسات  جتعل  شأهنا  من  التي  والتشجيع  التحفيز  وسائل  وأحدث 

مصاف الدول املتقدمة .

وأسأل اهلل تعاىل بأسامئه احلسنى وصفاته العىل أن جيعل هذا العمل متقبال ، 
وهذا اجلهد لوجه اهلل تعاىل خالصا ، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا ، وإرسافنا يف أمرنا، 

وأن يصلح أعاملنا إنه سميع جميب .
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فهرس األحاديث املرفوعة

الصفحةالــــــراوي طـــــرف الــحــديث

ثابت بن عبيد عن - أحتسن الرسيانية
29زيد ريض اهلل عنه

3سلمة بن األكوع- ارموا بني إسامعيل
3أنس- اللهم إن العيش عيش اآلخرة

18أنس- إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم هبا
3سهل بن سعد- إن اهلل كريم حيب الكرماء 

18أنس- إن اهلل ال يظلم مؤمنًا حسنة
3احلسني بن عيل - إن اهلل حيب معايل األمور

27ابن عمر- إن من الشجرة شجرة ال يسقط ورقها
31أبو هريرة- إن هذه القبور مملوءة 

وابن  وجعفًرا  زيًدا  نعى   ^ النبي  أن   -
36أنسرواحه.

31أبو هريرة- أن رجاًل سوًدا وامرأة سوداء
- أن رجاًل من األنصار أتى النبي ^ فسأله 

36أنسعطاًء

20أبو هريرة- هتادوا حتابوا 
35، 36عيل بن أيب طالب- خذوها يا بني شيبة خالدة تالده

كيَّاب  اكتوى سبع  وقد  َخّباب  دخلنا عىل   -
30، 31ضباب يف بطنه.

35ابن عمر- دخول النبي ^ يوم الفتح من أعىل مكة.
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33أبو هريرة- رحم اهلل رجاًل قام من الليل فصىل.
28ابن عباس- كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 

20أبو ذر- ال حتقرن من املعروف شيًئا

عبد اهلل بن أيب - ال تؤذوا خالًدا فإنه سيف من سيوف اهلل
37أوىف 

21أبو هريرة- ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس
20أبو هريرة - ال من سألكم باهلل فأعطوه

11جريرة بن عبد اهلل- من سن يف اإلسالم سنة حسنة
34بن الزبري الغوام- من يأخذ هذا السيف بحقه 

ربيعة بن كعب - يا ربيعة أال تزوج
37-38األسلمى 
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فهرس اآلثار الواردة يف البحث
الصفحةقائلةطرف األثر

4عمر بن اخلطاب- ردو اجلهاالت إال السنة.

27عمر بن اخلطاب- ألن تكون قلتها أحب إىل من كذا وكذا 

4أبو حنيفة - لوال السنة ملا فهم أحد منا القرآن.

4مطرق بن عبد اهلل- واهلل ما نريد بالقرآن بدياًل.

19إبراهيم بن آدهم- يا بني اطلب احلديث
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فهرس املصادر واملراجع
عيل - 1 الدين  عالء  احلافظ  لألمري  حبان  ابن  صحيح  تقريب  يف   اإلحسان 

بن بلبان الفاريس ت ) 739 هـ ( ، حتقيق شعيب األرناؤوط – مؤسسة 
الرسالة – ط. األوىل -1408هـ – 1998 م .

 أصول الرتبية يف اإلسالم وأساليبها ، لعبد الرمحن النحالوي ، دار الفكر - 2
بريوت ط . الثانية 1417 هـ- 1996 م .

طاهر - 3 بن  حممد  الفضل  أليب   – للدارقطني  واألفراد  الغرائب   أطراف 
املقديس – دار الكتب العلمية – ط . األوىل .

 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي – دار الفكر – بريوت - 4
– 1415 هـ -1995 م.

األ دب املفرد ، أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ت 256 هـ - حتقيق - 5
حممد فؤاد عبد الباقي – دار البشائر اإلسالمية – بريوت – الطبعة الثالثة 

– 1409 هـ -1989 م .

السيد - 6 يرسى  مجع   – اجلوزية  قيم  ابن  األمام  لتفسري  اجلامع  التفسري   بدائع 
حممد – ابن اجلوزي – ط. األوىل – 1414هـ-1993م.

 بغية الرائد يف حتقيق جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ نور الدين عيل بن - 7
أيب بكر اهليثمي ت 807 هـ - حتقيق عبد اهلل حممد الدرويش – دار الفكر – 

بريوت – الطبعة األوىل -1414 هـ - 1994 م.

حجر - 8 بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أليب   – األحكام  أدلة  من  املرام   بلوغ 
للنرش  أطلس  دار   – الزهريي  سمري  حتقيق   ) هـ   852  ( العسقالين 

والتوزيع – الرياض ط. الثالثة- 1421 هـ-2000 م.
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 إحياء علوم الدين أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ) 505 هـ ( – دار املعرفة - 9
للنرش – بريوت – بدون رقم طبعة وتاريخ .

الفيض حممد - 10 أيب  الدين  – لإلمام حمب  القاموس  العروس من جواهر   تاج 
دار  – ط.  –حتقيق عيل شريي   ) هـ  الزبيدي ت ) 1205  مرتىض احلسيني 

الفكر – بريوت – 1414 هـ - 1994 م.

 التاريخ األوسط لإلمام البخاري – حتقيق حممد بن إبراهيم اللحيدان – دار - 11
الصميعي – الرياض – ط. األوىل – 1418 هـ - 1998 م .

 التاريخ الكبري للحافظ إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري ت: 256هـ - - 12
دار الكتب العلمية – بريوت – بدون رقم طبعة وال تاريخ.

السيوطي - 13 الدين  جالل  للحفظ  النواوي  تقريب  رشح  يف  الراوي   تدريب 
ت)911( هـ -حتقيق أبوقتيبة نظر حممد الفاريايب- مكتبة الكوثر-الرياض-

الطبعة الثانية- 1415هـ-1995م.

عبد - 14 حممد  العيل  أيب  احلافظ  لإلمام  الرتمذي  جامع  برشح  األحوذى   حتفة 
الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري ، ت 1353 هـ ، تصحيح عبد الوهاب 

عبد اللطيف ، مؤسسة القرطبي – مرص ، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ.

إبراهيم - 15 816هـ-حتقيق  ت  اجلرجاين-  عىل  بن  حممد  بن   التعريفات-عىل 
األبياري- دار الكتاب العريب-بريوت-لبنان-ط. الثانية-1405هـ-1985م.

 تفسري السعدي املسمى ) تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكريم املنان لعبد - 16
الرمحن بن نارص السعدي ) 1376 هـ ( حتقيق عبد الرمحن بن مقبل اللوحيق 
– ط. مؤسسة الرسالة – ط. األوىل – 1420 هـ - 2000 م .وراجعنا طبعة 

أخرى هى طبعة مكتبة الرشد
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 تفسري القرآن الكريم ، احلافظ عامد الدين الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، - 17
 - هـ   1410  ، األوىل  الطبعة   ، لبنان   – بريوت   ، اخلري  دار   ، هـ   774 ت 

1990م .

 تقريب التهذيب ، احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ، ت 852هـ ، - 18
حتقيق أبو األشبال صغري أمحد شاغف الباكستاين ، دار العاصمة الرياض – 

السعودية ، الطبعة األوىل ، 1416هـ - 1996 م .

 هتذيب التهذيب ، للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ت 852 هـ - - 19
حتقيق خليل مأمون شيحا وزمالؤه – دار املؤيد – الرياض – الطبعة األوىل 

-1417 هـ -1996 م.

 هتذيب الكامل يف أسامء الرجال للحفظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي - 20
ت)742( هـ حتقيق الدكتور بشار عواد معروف- مؤسسة الرسالة- بريوت 

–لبنان- الطبعة اخلامسة-1413هـ-1992م .

 هتذيب اللغة ملحمد بن أمحد االزهري ت ) 370 هـ ( – حتقيق حممد عوض - 21
هـ   1421  – األوىل  ط.   – بريوت   – العريب  الرتاث  إحياء  دار   - مرعب 

-2001 م .

 توجيه النظر إىل أصول أهل األثر لطاهر اجلزائري – بعناية الشيخ عبد الفتاح - 22
أبو غدة – مكتبة املطبوعات اإلسالمية – حلب – 1416 هـ- 1987 .

 الثقات اإلمام حافظ حممد بن حبان بن أمحد أيب حايت التميمي البستي ، ت - 23
354 هـ ، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية ، حيدر آباد – اهلند ، الطبعة 

األوىل ، 1393هـ- 1973 م.

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، أيب جعفر بن حممد بن جرير الطربي ، - 24
الثالثة ، 1388 هـ -  البايب احللبي ، مرص، الطبعة  ت 31 هـ رشكة مطبعة 

1968م.
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 اجلامع الصحيح املخترص من أمور رسول ^ وسننه وأيامه – لإلمام حممد - 25
– مصورة عن  النجاة  – طبعة دار طوق   ) ابخاري ) 256 هـ  بن إسامعيل 
السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي – حتقيق زهريل النارص – ط. 

األوىل – 1422 هـ -2002 م .

 اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي – أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة - 26
 – – بريوت  العلمية  الكتب  ، دار  الرتمذي ت : 279 ، حتقيق أمحد شاكر 

لبنان – الطبعة األوىل – 1408هـ - 1987م

 جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديث يف جوامع الكلم ، احلافظ زين - 27
الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهري 
بابن رجب احلنبيل ، ت 795 هـ ، حتقيق : أمحد شاكر ، دار الكتب العلمية ، 

بريوت – لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1412 هـ - 1991 م.

– حتقيق حممد - 28 البغدادي  السامع للخطيب  الراوي وآداب   اجلامع ألخالق 
هـ-   1414  – الثانية  ط.   – بريون   – الرسالة  مؤسسة   – اخلطيب  عجاج 

1994 م .

 اجلرح والتعديل للحافظ أيب حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس - 29
بن املنذر التميمي احلنظيل الرازي ت 327هـ - مطبعة جملس دائرة املعارف 

العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند ط. األوىل – 1372هـ - 1953م.

مكتبة - 30  ، األلباين  الدين  نارص  حممد  الشيخ   ، الصحيحة  األحاديث   سلسلة 
املعارف ، الرياض السعودية ، الطبعة الرابعة، 1408هـ- 1988م .

 السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي للدكتور مصطفى السباعي –طبعة دار - 31
الوراق –الرابعة 1427 هـ - 2007 م
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 السنن الكربى لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ت : - 32
458هـ - دار املعرفة ، بريوت – لبنان ، بدون رقم طبعة وال تاريخ .

ت)303( - 33 النسائي  بن شعيب  أمحد  الرمحن  عبد  أيب  لإلمام  الكربى   السنن 
هـ - إرشاف شعيب األرناؤوط- مؤسسة الرسالة- بريوت- الطبعة األوىل 

-1421هـ -2001 م .

 سنن ابن ماجه ، احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني املعروف بابن - 34
ماجة ت 275هـ - حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بريوت – لبنان 

– بدون طبعة ، بدون تاريخ .

 سنن أيب داود لإلمام احلافظ أيب داود سليامن بن االشعث السجستاين األزدي - 35
، ت 275هـ - حتقيق : عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، دار احلديث ، 

بريوت – لبنان – الطبعة األوىل 1393هـ - 1973م

 السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة ، الدكتور حممد بن حممد أبو شهبة، دار - 36
القلم ، دمشق سوريا ، الطبعة األوىل ، 1409هـ- 1988م .

األبياري - 37 وإبراهيم  السقا  مصطفى   : حتقيق   ، هشام  البن   ، النبوية   السرية 
الطبعة   ، البايب احللبي، مرص  وعبداحلفيظ شلبي ، مكتبة ومطبعة مصطفى 

الثانية ، 1375هـ 1955م .

 رشح صحيح البخاري البن بطال – مكتبة الرشد – الرياض – ط. األوىل - 38
1420هـ - 2000م.

رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي ت ) 463 هـ ( .- 39

 الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام أليب القاسم عبد الرمحن - 40
بن عبد امللك بن أمحد ابن أيب احلسن اخلثعمي السهييل ت 581 هـ - دار 

احلديث – القاهرة – الطبعة األوىل- 1429هـ - 2008م
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41 - – إقرأ  مؤسسة   – الرسجاين  راغب   – تأصيلية  دراسة  األمم  وبناء   العلم 
القاهرة – ط. األوىل – 1427 هـ -2007 م .

 عيون األثر يف املغازي والشامئل والسري البن سيد الناس )734 هـ ( – تعليق - 42
إبراهيم حممود رمضان – دار القلم – بريوت – ط. األوىل – 1414 هـ - 

1994 م .

 فتح الباري برشح صحيح البخاري ، لإلمام احلافظ أمحد بن حجر العسقالين - 43
ت 852هـ - حتقيق الشيخ عبد العزيز بن باز – دار املعرفة – بريوت – لبنان 

– بدون رقم طبعة – بدون تاريخ .

 يف ظالل القرآن لألستاذ سيد قطب – دار الرشوق –بريوت لبنان ، الطبعة - 44
العارشة ، 1402هـ، 1982م .

 فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير للعالمة حممد - 45
عبد الرؤوف املناوي، دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان – الطبعة األوىل 

– 1415هـ - 19940.

لألستاذ - 46 املطهرة  السنة  يف  موضوعية  –دراسة  النبوي  األدب  من   قطوف 
 1418 – – ط. األوىل  – دار الكلمة - املنصورة  الدكتور عبد الرمحن الرب 

هـ- 1998 م

 كتاب الثقات للحافظ حممد بن حبان أمحد بن حاتم التميمي البستي – ت - 47
354هـ مؤسسة الكتب الثقافية – مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر 

آباد الدكن اهلند – ط. األوىل – 1393هـ - 1973م.

 الكامل يف ضعفاء الرجال للحافظ أيب امحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين-ت - 48
365 هـ. حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود-والشيخ عىل حممد معوض-

دار الكتب العلمية-بريوت-لبنان-ط. األويل- 1418 هـ-1997م.
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 لسان العرب ، لإلمام العالمة ابن منظور ، ت 711 هـ ، تنسيق وتعليق عىل - 49
شريي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت لبنان ، الطبعة الثانية ، 1412 هـ، 

1992م.

بن - 50 غنيم  حتقيق   - هـ   852 ت  العسقالين  حجر  ابن  للحافظ  امليزان   لسان 
عباس غنيم – الطبعة األوىل – 1416 هـ -1996 م .

 املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني ، للحافظ حممد بن حبان بن - 51
أمحد بن أيب حاتم التميمي البستي – ت 354 هـ - حتقيق محدي عبد املجيد 
لفي – دار الصميعي – الرياض – الطبعة األوىل – 1420 هـ - 2000م. السِّ

 املستدرك عىل الصحيحني لإلمام احلافظ أيب عبد اهلل احلاكم الينسابوري – - 52
1418هـ   – األوىل  الطبعة   – لبنان   – بريوت   – املعرفة  دار   - 405هـ  ت 

– 1998م.

 املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري الرافعي للعالمة أمحد بن حممد بن عيل - 53
املقري الفيومي – ت 770هـ - دار القلم – بريوت – بدون رقم طبعة وال تاريخ.

 املصنف ، احلافظ الكبري أيب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين ، ت 211هـ ، - 54
حتقيق : حبيب الرمحن العظمي ، املكتب اإلسالمي ، بريوت لبنان ، الطبعة 

الثانية ، 1403هـ، 1983م .

 املصنف يف األحاديث واآلثار ، اإلمام احلافظ أيب بكر عبداهلل بن حممد بن - 55
أيب شيبة ، ت 235 هـ ، ضبطه حممد عبدالسالم شاهني ، دار الكتب العلمية 

، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل ، 1416هـ، 1995م.

 معجم الصحابة أليب القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز البغوي – ت - 56
317هـ مكتبة دار البيان – الكويت – الطبعة األوىل – 1421هـ - 2000م.
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 املعجم الكبري للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ت 360هـ حتقيق - 57
محدي عبد املجيد الّسِلفي- دار إحياء الرتاث العريب- بريوت – لبنان- ط. 

الثانية – 1406هـ -1986م.

العريب--بريوت-- 58 العربية-دار إحياء الرتاث  اللغة   املعجم الوسيط ملجمع 
الطبعة الثانية-1392هـ – 1972م.

 معجم املقاييس يف اللغة ، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، ت 395 هـ - 59
، حتقيق شهاب الدين أبو عمرو ، دار الفكر ، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل ، 

1415هـ، 1994م .

– خمطوط - 60 النبوية للدكتور أرشف املكاوي  السنة  الرتبوية يف ضوء   املفاهيم 
بكلية أصول الدين- القاهرة .

 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ، اإلمام حمي الدين أبو زكريا حيي بن - 61
رشف النووي ، ت 676، دار اخلري ، بريوت – الطبعة األوىل – 1414هـ ، 

1994م .

للشيخ  والتعليم  الرتبية  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  أساليب  من    -62
نجيب العامر رمحه اهلل-مكتبة البرشى اإلسالمية- الكويت –ط. األوىل – 

1410هـ – 1990 م .

63-  ميزان االعتدال يف نقد الرجال للحفظ الذهبي ت 748 هـ - حتقيق الشيخ 
عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود – دار الكتب العلمية –

بريوت – الطبعة األوىل -1416 هـ – 1995 م.
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