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األسلوب التحفیزي يف الرتبیة النبوية
A Way to motivate masses in the prophetic
education

ّ بصير أحمد
.)1(مبصر و عزيز أحمد حنيف
Abstract
Sharia Takes care of all aspects of human being physically and
spiritually. Seerah has taken enough concern about
tarbiah.prophit PBUH in his practical life established complete
tarbiah path, It become guidance for us. One of that is
encouraging the people. I select this topic because of its
importance as many scholars in education and logic and give
more care to it. So it is the time need to go to methodology
and guidance of prophet. This article will discuss different
ways of encouraging the people , So teachers, preachers and
parents shall follow it .Which will have its effect on all people
to improve their attitude and their outcome.
Key words: established, tarbiah path, encouraging, education,
attitude

 باحثين في مرحلة الدكتوراه بقسم الدعوة والثقافة إلاسالمية الجامعة إلاسالمية.1
العاملية_اسالم أباد
.
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املقدمة
جاءت الشريعة إلاسالمية خاتمة للشرائع متميزة بالكمال والشمول ،ومتالئمة مع الفطرة
ومقتضيات الطبيعة إلانسانية ،لذا فقد قررت هذه الشريعة الغراء نظامة لتحفيز البشر
ودفعهم إلى الطريق ّ
السوي ،والخيار الصحيح طواعية من غير إكراه ،والناظر في نتائج تربية النبي
ﷺ يجد أنه أبدع في بناء إلانسان بناء شمولية في جميع جوانب التربية ،فكان هذا البناء هو
الدافع لنا أن ندرس املحفزات واملشوقات التي سلكها النبي ﷺ مع أصحابه رض ي هللا عنهم ومع
الناس جميعا لتكون منهج حياة لكل أب ومعلم.
وتكمن أهمية هذا البحث في ضرورة إيجاد طرق وأساليب لتحسين سلوك إلانسان ألن التربية هي
أساس بنائه ،وأساس توجيهه لتحقيق ألاهداف التي أناطها هللا به ،ومن املؤسف أن يلجأ علماء
التربية إلى النظريات الغربية البعيدة عن الدين إلاسالمي املهملة للتربية إلاسالمية التابعة من
القرآن الكريم والسنة النبوية مع وضوح نجاح النبي صلى هللا عليه وسلم وتفوقه في شتى ميادين
التربية ،والذي شمل الكبار والصغار ،فكيف نجح النبي صلي هللا عليه وسلم في هذا املجال؟ وما
ألادوات التحفيزية التي استخدمها في بنائه التربوي؟ ومن استهدف منا التحفيز ؟ هذا البحث
سيجيب عن هذه الاستفسارات إن شاء هللا.
وسوف تتجلى فی ثنایا البحث بیان عظمة السيرة النبویة وسنته بشمولیتها ومعالجتها لکل حاجات
ألافراد واملجتمعات .کما یتأکد البحث إلى أهمیة التحفيز والتشجیع وأثره فی رفع مستوى ألافراد
واملؤسسات بغیة إلاستفادة من إمکاناتهم وقدراتهم ومواهبهم فی بناء الحضارة وعمارة الکون وفق
املنهج إلاسالمی الرشید وذلك من خالل تنظیم الدورات التدریبیة والعمل على مشارکتهم فی
الندوات واملؤتمرات العلمیة لتزویدهم بالنماذج العملیة من حیاة النبى –صلى هللا علیه وسلم -فی
التربیة السلیمة!
ويشمل البحث على :التمهيد وأهمية التحفيز في التربية وأساليب التحفيز في السنة النبوية
والفئات املستهدفة من التحفيز في السنة النبوية والخاتمة
وال ندعي أننا أحصينا جميع ألامثلة على منهج النبي ﷺ التحفيزي فإنها كثيرة ومتنوعة ،وإنما
أكتفينا ببيان نماذج على كل جانب من جوانب التحفيز اختصارا وخشية من إلاطالة.
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التعريف باملصطلحات
 _1السنة :تطلق السنة في اللغة على معاني عدة منها:أ_ السيرة :الطريقة حسنة كانت أو قبيحة.
وبهذا املعنى ورد قوله (ﷺ)« :من سن في إلاسالم سنة حسنة فيعمل بها بعده كتب له مثل أجر من
عمل بها وال ينقص من أجورهم ش ْي ومن سن في الاسالم سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه
مثل وزر من عمل بها و ال يتقص من أوزارهم ش ْي(.)1
وخصها بعض أهل اللغة بالطريقة الحسنة دون غيرها ،قال ألازهري  :والسنة الطريقة املستقيمة
املحمودة ولذلك قيل فالن من أهل السنة يمدحونه بذلك (.)2
السنة اصطالحا :إن كلمة السنة لها إطالقات متعددة فقد تطلق أحيانا ويراد الشريعة وقد تقرن
بالقرآن فيراد بها الوحي وقد يراد بها ما كان عليه عمل أصحاب -ﷺ -سواء كان ذلك في القرآن
الكريم أم في املأثور عن -ﷺ -وأما إطالقا فقد عرفوها العلماء بأنها ما أضيف إلى النبي -ﷺ -من
قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيه سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها وهي بهذا املعنى مرادفة
للحديث (.)3
 _2التربية :املعنى اللغوي للفظة التربية :وخالصة أقوال اللغويين املسلمين :إن التربية هي:
التنمية جسديا (جسما) وخلقيا ،والتنشئة الفكرية والثقافية ،والتغذية ،والرعاية الصحية،
واعتماد ذلك كله على منهج رباني مستمد من هدي القرآن والسنة ،وغيرها من مصادر التشريع.
ثانيا :املعنى الاصطالحي للفظة التربية :هو :تنمية إلانسان في أبعاده املختلفة الرئيسة :البعد
الروحي ،وألاحيائي البايولجي ،والعقلي ،واملعرفي ،والانفعالي العاطفي ،والسلوكي ،وألاخالقي،
والاجتماعي ،للوصول باإلنسان نحو الكمال ،ضمن مجتمع متضامن قائم على قيم إلاسالم
الثابتة(.)4

 1أخرجه مسلم في صحيحيه -كتاب العلم -باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدي أو ضاللة-
رقم (.)6۹( )۰۱۰۱
 .2تهذيب اللغة .۹۹8 /12
3تدریب الراوي للسيوطي (املقدمة ) ۹۱ /1 :و قواعد التحديث للقاسمي ،61 :والسنة ومكانتها في التشريع
إلاسالمي للسباعي.74 :
 .4القيم الاسالمية التربوية لألستاذ عبداملجيد بن مسعود ،ص .184
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 _3التحفيز لغة :مصدر للفعل َّ
حفز بالتشديد وأصله «حفز» وقال ابن منظور :الحفز :الحث
وإلاعجال والرجل يحتفز في جلوسه یرید القيام والبطش بش يء و قوس حفوز شديدة الحفر
والدفع للسهم.
التحفيز اصطالحا :هو العملية التي تسمح بدفع ألافراد وتحريكهم من خالل دوافع معينة نحو
سلوك معين أو بذل مجهودات معينة قصد تحقيق هدف معين.
تعريف التحفيز في مصطلح التربية ذكر علماء التربية عدة تعريفات للحافر ،كلها يبين أن الحفز
هو أسلوب حث ،وتنشيط ،يرتكز على سد الحاجة وإشباعها ،وهذه عدة تعاريف للتحفيز:عرفت
بأنها " :املؤثرات الخارجية التي تشبع حاجات إلانسان وعرفت بأنها" :دفع الفرد التخاذ سلوك
معين ،أو إيقافه ،أو تغير مساره".
ولعل أشمل تعريف للحافز نميل إليه هو ما عرفه أنور دمحم الشرقاوي في كتابة "التعلم نظريات
وتطبيقات" بأنه« :عبارة عن مكافأة ،أو مصدر إلاشباع الحاجة التي تظهر لدى الفرد ،ويقدم
للفرد إما من خالل املوقف السلوكي لتشجيعه على متابعة السلوك في هذا املوقف ،أو بعد
الوصول إلى الهدف لتعزيز نمط السلوك املطلوب تعلمه»(.)1
أهمية التحفيز في التربية إلاسالمية :قد وسعت التربية إلاسالمية إلى تحفيز طاقات إلانسان و
ً ً
تحريضها على إنتاج الخير ودفعها دفعا قويا نحو تحقيق العبودية هلل وحده ،كما تناول القرآن
ً
الكريم والسنة النبوية املطهرة عددا من أساليب التحفيز التربوي املتنوعة التي سنبحث عنها في
هذا املبحث باالختصار.

التربية ضرورة إنسانية وفريضة إسالمية
إلاسالم شريعة هللا للبشر ،أنزلها لهم ليحققوا عبادته في ألارض ،وإن العمل بهذه الشريعة
ليقتض ي تطوير إلانسان وتهذيبه ،فال تحقيق لشريعة إلاسالم إال بتربية النفس ،والجيل واملجتمع
على إلايمان باهلل ومراقبته والخضوع له وحده ،ومن هنا كانت التربية إلاسالمية فريضة في أعناق
جميع آلاباء واملعلمين ،وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده.

 .1التعلم نظريات وتطبيقات  ،أنور الشرقاوي ،ص .252
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وإلانسان بطبعيته معرض للشر ،والخسران ال ينقذه منهما إال إلايمان باهلل واليوم آلاخر،
والعمل الصالح ،والتعاون ،والتواص ي بالحق ،والتواص ي بالصبر ،قال هللا تعالىَ :
﴿و ْال َع ْ
ص ِرِ ،إ َّن
ْ َ َ
ان َلفي ُخ ْسر ،إ َّال َّالذ َ
الصال َ
اص ْوا ب ْال َح ّق َو َتو َ
ات َو َتو َ
اص ْوا ب َّ
ين َآ َم ُنوا َو َعم ُلوا َّ
الص ْب ِر﴾(.)1
ح
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِإلانس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقد َّبي َن القرآن الكريم أسباب نجاح النبي صليهللا عليه وسلم في مسيرة الدعوة وهي الرحمة
َ َ ُ َ ًّ
َ
َ َّ
ْ
اَّلل ِل ْن َت ل ُه ْم َول ْو ك ْن َت فظا
والرأفة والعزم والتشاور واللين وبشاشة الوجه ،فقال( :ف ِب َما َرح َم ٍة ِمن ِ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ
َ َ
َْ َ َ
َ َّ
َ
يظ ْال َق ْلب َال ْن َف ُّ
اس َتغ ِف ْر ل ُه ْم َوش ِاو ْر ُه ْم ِفي ألا ْم ِر ف ِإذا َع َز ْم َت ف َت َوك ْل
ضوا ِمن حوِلك فاعف عنهم و
غ ِل
ِ
َ َ َّ َّ َّ
ُّ ْ ُ َ َ ّ َ ()2
َ
ُ
اَّلل ِإن اَّلل ي ِحب املتو ِك ِلين) .
على ِ
ومن ذلك قال النبي صليهللا عليه وسلم ألبي موس ى و معاذ رض يهللا عنهما حينهما بعثهما إلى
َ ّ َ َ َ َ ّ َ َ َ ّ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ (.)3
تنفرا ،وتطاوعا وال تخت ِلفا»
اليمن«" :ي ِسرا وال تع ِسرا ،وب ِشرا وال ِ

أهمية التحفيز في التربية
في الوقت الذي اعتاد فيه بعض املربين واملعلمين على استخدام أسلوب التعنيف والتكبيت وقتل
املواهب و وأد القدرات املكنونة في النفوس وإشاعة جو من التشاؤم واليأس والقنوط ،ال بد من
تذكيرهم بأن التحفيز والتشجيع هو ألاصل في مجال التربية والتعليم من وجهة النظر إلاسالمي
وفي ضوء السنة النبوية على صاحبها الصالة و السالم التي تعتبر مصدرا عمليا ثريا من مصادر
وسائل وطرق التربية إلاسالمية.
إن جميع ما استشهد به املسلمون في مجال التربية والتعليم بمصادر الغرب من كتب وأقوال
ونظريات وأفكار يقال بأنها حديثة أو جديدة ،يأتي من املسلمين من يؤكد بعد حين أنها موجودة في
كتاب هللا أو استعملها رسول هللا صليهللا عليه وسلم كوسيلة تربوية ،فإن الحاجة حينئذ لحث
املسلمين على ضرورة املزيد من العناية والاهتمام بما في الكتاب والسنة من كنوز تبدو من
ألاهمية بمكان.
وفي الوقت الذي قد يردد فيه املدرب أو الخبير التربوي الكثير من ألاسماء والكتب الغربية أثناء
سرد ألادلة أو ضرب ألامثال أو الاستشهاد ،قد ال يقرع سمع الحضور أي حديث نبوي في هذا
املجال رغم كثرتها أو ال يتم الاستشهاد بأحد املشاهد النبوية العملية التحفيزية رغم استفاضتها.

 .1سورة العصر ،آية.)3-1( :
 .2سورة آل عمران :آية (.)151
 -3صحيح البخاري.)3338( 65/7 ،
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ً
إن أدوات التحفيز تساعد كثيرا املربي والقائد في إيجاد بيئة تربوية في مناخ نفس ي مطمئن ،لهذا
تجد أن أكثر الناس بحاجة إلى التحفيز الذي يساعد على هذه الطمأنينة والراحة النفسية.

نماذج من التحفيز في التربية النبوية
في هذا البحث ال يمكن أن نحيط بالكم الكبير من ألامثلة والشواهد على مكانة التحفيز والتشجيع
في حياة الرسول الخاتم صليهللا عليه وسلم ومنزلتها كوسيلة تربوية ولكن سنذكر نموذج عن
بعض مواقف النبي صليهللا عليه وسلم في حياته الاجتماعية:
َ
الف :تحفيز الرسول صليهللا عليه وسلم أصحابه على ط ْرق أبواب الخير والتسابق على أعمال
َ
َ
َ َ َ َ ُ ُ َّ
اَّلل صليهللا عليه وسلم َون ْح ُن ِفى
البر ،كما يروي لنا ُع ْق َبة ْب ِن َع ِام ٍر رض يهللا عنه ق
ال :خ َرج َرسول ِ
ُّ َّ َ َ َ َ ُّ ُ ْ ُ ُّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ()1
يق فيأ ِتى ِمنه ِبناقتي ِن كوماوي ِن
ان أ ْو ِإلى ال َع ِق
الصف ِة فقال «أيكم ي ِحب أن يغدو كل يو ٍم ِإلى بطح
ِ
َْ ْ َ َ َ ْ
َ ُ ْ َ َ َ ُ َل َّ ُ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ
اَّلل ن ِحب ذ ِلك .قال( :أفال يغدو أحدكم ِإلى املس ِج ِد
ِفى غي ِر ِإث ٍم وال قط ِع َر ِح ٍم» .فقلنا يا رسو ِ
َ َ َ َ َ
َ ٌَ َ َ
َ َ
َ َ
َّ
َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َْ ْ َ
اَّلل َع َّز َو َج َّل خ ْي ٌر ل ُه ِم ْن ناق َت ْي ِن َوثالث خ ْي ٌر ل ُه ِم ْن ثال ٍث َوأ ْرَب ٌع خ ْي ٌر ل ُه
اب ِ
فيع َلم أو يقر َأ آيتي ِن ِمن ِكت ِ
ِم ْن أ ْرَب ٍع َو ِم ْن أ ْع َد ِاد ِه َّن ِم َن ِإلا ِب ِل)؟(.)2
ب :وفي مشهد آخر يشجع الرسول صلى هللا عليه وسلم أصحابه من الفقراء على تحصيل
الثواب ويعلمهم كيف يلحقون بإخوانهم ألاغنياء الذين سبقوهم في ألاجر وذهبوا بالدرجات العلى
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّ
ص َّلى َّ ُ
النب ّي َ
اَّلل
حسب وصفهم ،ففي
الحديث عن أ ِبي هريرة َر ِض ي اَّلل عنه قال :جاء الفقراء ْ ِإلى ِ ِ
َ
َ
ْ
ُ َ ُّ َ ََ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َق ُالوا  :ذ َه َب أ ْه ُل ُّ
ْ
َّ َ
ات ال ُعال َوالن ِع ِيم امل ِق ِيم ،يصلون كما
الدث
ور ِمن ألا ْم َو ِال ِبالد َرج ِ
ِ
ِ
ُ َ ّ َ َ ُ ُ َن َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ ْ َ ْ َ َ ُ ُّ َن َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ َن َ َ َ َ َّ ُ نَ
نص ِلي ويصومو كما نصوم ولهم فضل ِمن أمو ٍال يحجو ِبها ويعت ِمرون ويج ِاهدو ويتصدقو .
ْ ُ َ
َ ُ َ
َ ْ
ََ ُ ُ ُ
َ َ ُْ
َق َ
ال صلى هللا عليه وسلم" :أال أ َح ِّدثك ْم ما ِإ ْن أخذت ْم به أ ْد َرك ُت ْم َم ْن َس َبقك ْم َول ْم ُي ْد ِركك ْم أ َح ٌد
َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ ُ
ون خلف ك ِ ّل
بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهراني ِه ِإال من ع ِمل ِمثله تس ِبحون وتحمدون وتك ِبر
ََ ََ ً ََ
صال ٍة ثالثا َوثال ِث َين"(.)3
لم يكن في سؤال فقراء الصحابة أي ش يء من حسد الفقراء لألغنياء على ما آتاهم هللا من فضله
أو أي اعتراض على قدر هللا ،بل كان مقصودهم السؤال عن عمل يقومون به مقابل ما يفعله أهل
الدثور من الصدقة وإلانفاق في سبيل هللا الذي ال يجدونه ،فكان في جواب النبي صلى هللا عليه
وسلم تحفيز لهم ولألمة جمعاء على ما يزيد الحسنات ويرفع الدرجات.
 .1والكوماء :الناقة العظيمة السنام وهي من خيار مال العرب ،ومقصود الحديث تحفيز الصحابة وترغيبهم
في تعلم القرآن الكريم وتعليمه.
 -2صحيح مسلم.)833( 552/1 ،
 -3صحيح البخاري.)873( 168/1 ،
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ج :فها هو الصحابي الجليل أبو ُه َرْي َر َة َرض َي َّ ُ
اَّلل َع ْن ُه يسأل النبي صلى هللا عليه وسلم يقول :
ِ
ً
َ ُ َ َّ
َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ
اَّلل َم ْن َأ ْس َع ُد َّ
َ
اس ِبشفاع ِتك يوم ال ِقيام ِة؟ فقال صلى هللا عليه وسلم محفزا له
الن
يا َرسول ِ
ِ
َ َ
َ َ
ً َ َ ْ ََْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ
يث أ َح ٌد أ َّو ُل ِم ْن َك ِملا َرأ ْي ُت ِم ْن
ومشجعا( :لقد ظننت َيا أ َبا ه َرْي َرة أن ال ي ْسأل ِني عن هذا الح ِد ِ
َْ
ح ْرص َك َع َلى ْال َحد َ ْ َ ُ َّ
ال َال إ َل َه إ َّال َّ ُ
َ َ َ
اَّلل َخال ً
اعتي َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة َم ْن َق َ
صا ِم ْن قل ِب ِه
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اس ِبشف ِ
ِ ِ
يث ،أسعد الن ِ
َ َ
()1
أ ْو ن ْف ِس ِه) .
لقد كانت لتلك الكلمات النبوية التحفيزية أثرها الواضح في نفس أبي هريرة رض ي هللا عنه ،وقد
آتت تلك الكلمات أثرها في قابل ألايام بالفعل ،فكان أبو هريرة رض ي هللا عنه أكثر أصحاب رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم رواية للحديث ،حتى أطلق عليه العلماء لقب "راوية إلاسالم".
د :من نماذج التشجيع والتحفيز ذات أثر إيجابي كبير علي نفوس الصحابة رض ي هللا عنهم
ً
أجمعين أن النبي صليهللا عليه وسلم كان يبتسم دائما في تعامالته ،فعن جرير بن عبد هللا البجلي
رض ي هللا عنه قال( :ما حجبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت وال رآني إال تبسم في
وجهي)(.)2
وفي صورة تربوية مشرقة ،ونموذج عمل فريد ،يمارس فيه النبي صلى هللا عليه وسلم ألاسلوب
التحفيز التربوي النافع كما روي عن عبد هللا بن الحارث ض ي هللا عنه قال :كان رسول هللا صلى
َّ
يصف عبد هللا وعبيد هللا ،وكثي ًرا من بني العباس ثم يقول« :من سبق ّ
إلي فله كذا
هللا عليه وسلم
()3
وكذا» ،فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم .
إن في هذا الحديث نموذج فريد لآلباء واملربين في كيفية إيجاد الجو ألاسري املناسب ملمارسة مهمة
التربية مع ألابناء من خالل استخدام هذه ألاساليب والاستفادة من هذا الحديث املشتمل على
نموذج فريد وتطبيق رائع.

ألاساليب التحفيزية في السنة النبوية
توجد هناك عدة وسائل للتحفيز والتشجيع يهتم بها كثير من القادة والساسة والتربويين وغيرهم
إليجاد مساحة من التنافس وإلابداع ،والبذل والتضحية ،وإلانتاج وإلانجاز بين أفراد املؤسسة
ويمكن أن نجملها بما يأتي:

 -1املرجع السابق.)6543( 114/8 ،
 -2صحيح مسلم.)2745( 1125/7 ،
 -3مسند أحمد.)1836( 335/3 ،
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 _1التحفيز بالسؤال - ۲ .التحفيز باإلقناع والحب -٣ .التحفيز بطريقة التخويف -4 .التحفيز
بلفت الانتباه -5 .التحفيز بالوسيلة املادية املتاحة -6 .التحفيز بإثارة و تحريك الوجدان -٧
التحفيز بالتذكير والوفاء بالعهد -8 .التحفيز بالكلمات التشجيعية -9 .التحفيز بمتابعة املرؤوسين
وتفقد أحوالهم۰۱ .۔ التحفيز عن طريق الاعتبار باآلخرين والفأل الحسن .وأما على سبيل
إلايضاح والتفصيل فأولها:
 -1التحفيز باإلختبار والسؤال
من ألامور التي يستعملها املربي في تحفيز تالميذه طرح املعلم املسألة على أصحابه ليختبر ما
عندهم من العلم ،عن ابن عمر مرفوعا« :إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإنها مثل املسلم
حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي ،قال عبد هللا فوقع في نفس ي أنها النخلة ثم
قالوا حدثنا ما هي يا رسول هللا قال :هي النخلة(.)1
وفي رواية ورأيت أبا بكر وعمر ال يتكلمان فكرهت أن أتكلم ،فلما لم يقولوا شيئا قال رسول هللا
ﷺ هي النخلة ،فال قمنا قلت لعمر يا أبتاه وهللا لقد كان وقع في نفس ي أنها النخلة ،فقال :ما منعك
أن تتكلم؟ قال :لم أركم تكلمون ،فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا ،قال عمر :ألن تكون قلتها أحب
إلي من كذا وكذا(.)2
وفي الحديث فوائد كثيرة أبرزها هنا حرصه على اختبار عقول أصحابه واستثارة أفكارهم
وتحفيزهم وتشجيعهم عن طريق سؤالهم ،وكذلك حبه ملن يفهم ويجيب مما يكون دليال على
نبوغه وتفوقه ويستفاد منه كذلك فرح آلاباء بنبوغ أبنائهم وذكائهم .وهذا فاروق ألامة و أمير
املؤمنين عمر بن الخطاب يخبر ولده أنه لو أجاب بحضرته لكان ذلك أفضل عنده من كذا وكذا
يعني من املال ونحوه من عرض الدنيا.
ومما جاء في السنة النبوية كذلك ما يدل على التحفيز والتشجيع على النبوغ والتميز وعلو الهمة
والحث على تعلم جميع العلوم النافعة التي تحتاجها ألامة فال تلجأ بسبب حاجتها إلى غيرها فيكون

 .1أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العلم  -باب :قول املحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا  -رقم ( )61وأيضا في
(.)۹۹۱۹ ،۰۳۰ ،۱۹
 .2أخرجه البخاري في صحيحه -کتاب التفسير -باب :قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت –رقم  ،7118وانظر فتح
الباري البن حجر.۳۱۳ - ۳۱۳ /۸ :
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ذلك على حساب عقيدتها و دينها .من ذلك ما جاء عن ثابت بن عبيد قال زيد :قال لي رسول هللا ؟
أتحسن السريانية؟ قلت :ال ،قال فتعلمها ،فتعلمتها في سبعة عشر يوما(.)1
 -٢التحفيز والتشجيع باإلقناع والحب
ونلمس ذلك واضحا جليا في هذا الحديث الذي رواه أبو أمامة قال :إن فتى شابا أتى النبي ﷺ
فقال :يا رسول هللا ،ائذن لي بالرا ،فأقيل القوم عليه فزجروه وقالوا :مه مه ،فقال :فدنا منه
قريبا .قال :فجلس قال« :أتحبه ألمك؟ قال :ال .وهللا جعلني هللا فداءك .قال :وال الناس تحبونه
ألمهاتهم» .قال« :أتحبه إلبنتك؟ قال :ال .وهللا يا رسول هللا جعلني هللا فداءك .قال :وال الناس
يحبونه لبناتهم .قال« :أفتحبه ألختك؟ قال :ال .وهللا جعلني هللا فداءك .قال :وال الناس يحبونه
ألخواتهم  .قال« :أفتحبه لعماتك؟ ،قال :ال .وهللا جعلني هللا فداءك .قال« :وال الناس يحبونه
لعماتهم .قال« :أفتحبه لخالتك؟ ،قال :ال .وهللا جعلني هللا فداءك .قال« :وال الناس يحبونه
لخاالتهم .قال :فوضع يده عليه وقال« :اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه ،وحصن فرجه ،فلم يكن بعد
ذلك الفتى يلتفت إلى ش ي(.)2
فانظر إلى عظمة املنهج النبوي في الحل وإلاصالح والتغيير وذلك بأسلوب يمتال رحمة وشفقة،
وعطفا و حنانا ،مما كان سببا في حل مشكلة هذا الشاب الذي يتفجر جسده بالشهوة والرغبة في
الزنا ،فالنبي ﷺ يخاطب في الشاب عقله ويثير فيه الحمية ويرده إلى واقع الفطرة البشرية وطبيعة
النفس إلانسانية ،ويجعل من الشاب نفسه حكما في القضية ،ويجعله ينطق بلسان الحكم
العادل والرأي الصائب ،ليكون ذلك أدعى إلى الانقياد والاقتناع ،وفيه كذلك سعة صدره عليه
الصالة والسالم وهو القدوة في هذا للدعاة من بعده فيتلطفون بسائليهم ،ويرغبونهم في دين هللا،
ويحببونهم فيه ،ويبغضونهم فيها يؤدي بهم إلى الخسارة والهالك في الدنيا وآلاخرة .وفي هذا
الحديث من الفوائد ما جاء في آخره بعد دعاء النبي ﷺ له أن الشاب قال فلم يكن ش يء أبغض
إليه منه فكأنه كره هذا ألامر الحرام حتى کره التلفظ به على لسانه فصلوات هللا وسالمه عليك يا
أرحم الناس وأعظمهم وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
 -٣التحفيز والتشجيع بطريقة التخويف

 .1رواه أحمد في املسند  )۹۰۱۸۱( ۱۳۳/۳۳وابن حبان في صحيحه-كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة
 )۱۰۳۳( 87/16والحاكم في املستدرك -کتاب معرفة الصحابة .)5481( 744/۳
 .2مسند أحمد مخرجا -تتمة مسند ألانصار -حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو يقال:
ابن وهب الباهلي ،عن النبي ﷺ ( - )575 /۳۳رقم ( ،)۹۹۹۰۰وذكره ألالباني في الصحيحة  412 / 1رقم ()۳۱۱
وقال عنه :هذا سنده صحیح ورجاله كلهم ثقات.
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ويكون التحفيز بهذه الوسيلة خصوصا عندما يستشعر إلامام خوفا و خطورة على واليته ،أو
ألامير والرئيس على دولته وبلده ودينه وكرامته ،أو يقلق مدير أو مسؤول من خطر يهدد مؤسسته
فيحفزهم بهذه الطريقة ،حتى يبذل ألافراد جهودهم فال يدخر أحدهم وسعا أو جهدا في الدفاع
عن بلده ومؤسسته وقد استخدم النبي -ﷺ -ذلك في بدء الدعوة عند ما كان املسلمون في حالة
اضطهاد واستضعاف ،و تسلط من املشركين وأعداء هللا في ألارض ،فلما اشتكى أحد أصحابه
للنبي ما يجدونه من صنوف ألاذى والابتالء ،فيما ورد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على
خباب -رض ي هللا عنه -وقد اكتوى سبع كيات في بطنه فقال :لوال أن رسول هللا -ﷺ -نهانا أن ندعو
باملوت لدعوت به ،ثم قال :أتينا رسول هللا وهو متوسد ببردة له فقلنا :يا رسول هللا! أال تدعو هللا
أال تستنصر ،فجلس محمرا وجهه غضبانا ،ثم قال :لقد كان من قبلكم وإن أحدهم لتحفر له
الحفرة ،ثم يوضع فيها ،ثم يوضع املنشار على رأسه ،ثم يمشط بأمشاط من الحديد ما دون
عظمه فما يصرفه ذلك عن دينه ولكنكم تعجلون ،وهللا ّ
لیتمن هذا ألامر حتى يسير الراكب من
صنعاء إلى حضر موت ال يخاف إال هللا والذئب على غنمه(.)1
 -7التحفيز والتشجيع بلفت إلانتباه
وتأتي هذه الوسيلة بالفائدة خصوصا في الحث على عمل قد يستهين به بعض الناس ،أو يستقله،
أو يحقره ،فيأتي التنبيه على ذلك محفزا عليه ،ومشجعا ومبينا أهميته .فعن أبي هريرة أن رجال
أسود أو امرأة سوداء كان يقم املسجد فمات فسأل النبي ﷺ عنه فقالوا مات قال :أفال كنتم
آذنتموني به ،دلوني على قبره  -أو قال قبرها  -فأتى قبرها فصلى عليه( .)2وفي رواية مسلم قال
فكأنهم صغروا أمرها أو أمره ،فقال دلوني على قبره فدلوه ،فصلى عليها ،ثم قال إن هذه القبور
مملوءة ظلمة على أهلها ،وإن هللا عز وجل ينورها لهم بصالتي عليهم(.)3
فحرصه على الصالة والاهتمام به ،فيه تحفيز ولفت انتباه إلى قيمة إلانسان و مقدار عمله.
 -5التحفيز والتشجيع بالوسيلة املادية
وتكون هذه الوسيلة التي ترشد إليه السنة دائما حال واقعيا ومنطقيا ويسرا وليست وهما أو
خداعا بل هي في قدرة الجميع قريبة التناول سهلة املأخذ قابلة للتطبيق ومن ذلك ما جاء عن أنس
 .1أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه –  .)747( 316/1والحديث ورد بلفظ قريب من هذا في صحيح البخاری:
عن خباب بن ألارت ،قال :شكونا إلى رسول هللا وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ،فقلنا :أال تستنصر لنا أال
تدعو لنا...الخ .صحيح البخاري ،كتاب إلاكراه ،باب :من اختار الضرب والقتل والهوان علي الكفر (،)23 /1
رقم (.)6۹7۳
 .2أخرجه البخاري في صحيحه،کتاب -الصالة -باب کنس املسجد ،رقم ( )758و أيضا (.)763
 .3أخرجه مسلم في صحيحه ،کتاب الجنايز ،باب الصالة على القبر ،رقم.)۱۰( )1۳6( :
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رض ي هللا عنه أن رجال من ألانصار أتى النبي -ﷺ -فسأله عطاء ،فقال الرسول-ﷺ -أما في بيتك
ش يء ،قال  :بلىٌ ،
حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من املاء ،قال :ائتني بهما،
فأتاه بهما ،فأخذهما رسول هللا -ﷺ -بيده قال من يشتري هذين؟ قال رجل :أنا أخذهما بدرهم،
قال :من يزيد على درهم مرتين أو ثالثا ،قال رجل :أنا أخذهما بدرهمين ،فأعطاهما إياه ،وأخذ
الدرهمين وأعطاهما ألانصاري وقال :اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك ،واشترى باآلخر
قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول هللا ﷺ عودا بيده ،ثم قال :اذهب فاحتطب وبع وال أريئك
خمسة عشر يوما ،فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشر دراهم ،فاشترى ببعضها
ثوبا ،وبعضها طعاما ،فقال رسول هللا -ﷺ :-هذا خير لك من أن تجي املسألة نكتة في وجهك يوم
القيامة ،إن املسألة ال تصلح إال لثالثة :لذي فقر مدقع ،أو الذي غرم مفظع ،أو الذي دم
موجع(.)1
ومن جميل هذه الوسيلة التحضيرية أنها بسيطة وواقعية وفي متناول يده ومن بيئة الرجل و محله
و كذالك أخذ -ﷺ -بيده في حل مشكلته بنفسه وعالجها من واقعة بطريقة ناجحة و كان من
املمكن أن يعظه وينفره فقط من املسألة أو يساعده ويجمع له شيئا من املال کا يفعل البعض،
ولكنه أرشده و حفزه على الكسب والاستغناء عن الناس ،بوسيلة مشروعة متاحة وممكنة فلم
يرهقه عسرا ولم يكلفه شططا ،ومن الضرورة هنا التأكيد على أن الوسيلة التي أرشده النبي عليها
مجرد مثال وآلية ال يعني التوقف عنها بل نأخذ في كل عصر من الوسائل املشروعة ما يناسبه
فاإلسالم ال يرفض التعامل مع الوسائل إال ما إذا كانت حراما ،أو فيه ضرر بالدين والنفس ،أما
إذا كانت مشروعة فاإلسالم أول الداعين إليها وآلاخذين بها.
ومن ألامثلة كذلك ما جاء في السنة النبوية في إطار حرصها على شيوع جو املحبة والصفاء في
ألاسرة املسلمة ،وأن من أسباب هذا الصفاء والهدوء والاستقرار أن يشيع في البيت حب الدين
والحرص عليه والالتزام به ،ومن هذا ما جاء في السنة النبوية ما يؤكد فضل الصالة عموما -
وصالة الليل خصوصا -فقد رغبت السنة النبوية في ذلك ترغیبا کریما وثوابا جزيال ،وأرشدت إلى
حرص الرجل على حث امرأته وتحفيزها على القيام والصالة و كذلك حرص املرأة على زوجها بأن
يصلي من الليل ولو قدرا يسيرا ،فما أجمل تلك البيوت التي يكثر فيها هذا الخير وما أعظم هذه
البيوت املستظلة بفيء إلايمان ،وظالل القرآن.

 .1أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب الزكاة ،باب :ما يجوز فيه املسألة  -رقم ( ،)۰67۳والترمذي في سننه ،کتاب
البیوع ،باب :في البيع من يزيد  -رقم (.)۰۹۰۸
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فعن أبي هريرة قال :قال رسول هللا -ﷺ -رحم هللا رجال قام من الليل فصلي وأيقظ امرأته فإن
أبت نضج في وجها املاء ،ورحم هللا امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبي نضحت
في وجهة املاء(.)1
 -6التحفيز باإلثارة وتحريك الوجدان
كان النبي -ﷺ -في غزوة أحد يحمي املسلمين ،وينفخ فيهم من روح القتال وقوة إلايمان ،ويحثهم
على الصبر والثبات في هذا املوطن و ابتدع طريقة تثير الحمية ،وتحفز على الاستقبال في القتال،
واستخدم الرسول صلى هللا عليه وسلم أسلوبا مثيرا حرك فيها النفوس والوجدان ،فأخذ السيف
في يده ،وقال« :من يأخذ هذا السيف بحقه»( ،)2فأحجم القوم ،ثم كرر الكلمة فقام رجال،
فأمسكه عنهم ،فقام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال ،وما حقه یا رسول هللا؟ قال :أن
تضرب به العدو حتى ينحني ،قال :أنا آخذه بحقه ،فأعطاه إياه ،وكان أبو دجانة رجال شجاعا
يختال عند الحرب ،وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم أنه سيقاتل ،فأخرج عصابته
تلك فاعتصب بها ،ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال رسول هللا ﷺ إنها ملشية يبغضها هللا إال في
هذا املوطن(.)3
ويرشد هذا املوقف أن ألاسلوب املثير يحرك النفوس خاصة عند التنافس في القتال أو التعليم أو
حفظ القرآن الكريم أو البحوث العلمية أو املسابقات الثقافية والعلمية ،وهو وسيلة ناجحة في
إلاثارة وتحقيق املقصود ينبغي أن يتنبه له القادة والساسة واملربون ،ويعملوا به لتحقيق رسالتهم
وأهدافهم النبيلة.
 التحفيز بالتذكير والوفاء بالعهدمن ألاساليب النبوية التي نستخلصها من سيرته ﷺ ما جاء في دخول النبي ﷺ يوم الفتح من أعلى
مكة على راحلته ،مردفا أسامة بن زيد ومعه بالل ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة( ،)4حتى أناخ
في املسجد ،فأمره أن يأتي بمفتاح البيت( ،)5فأبطأ عليه ورسول هللا ﷺ ينتظره ،حتى إنه ليتحدر
 .1أخرجه أبو داود في سننه ،کتاب الصالة ،باب قيام الليل ،رقم ( )۰۳۱۸وأيضا رقم (.)1753
 .2أخرجه البراز في مسند الزبير بن العوام-۰۹۳/۳ ،رقم ( ،)۹۱۹وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :رواه البزار
ورجاله الثقات.
 .3السيرة النبوية للدكتور دمحم أبو شهبة ،111/2 :وهذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد -کتاب
املغازي -باب :في وقعة أحد  ،۰۳۱/6-رقم (.)13341
 .4الحجية :هم سدنتها وحفظتها ،وهم الذين بأيديهم مفتاحها( ،النهاية البن ألاثير مادة
حجب).)۰۸۱( :
 .5أخرجه البخاري في صحيحه -کتاب املغازي -باب :دخول النبي من أعلى مكة ،رقم.)7281( :
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الجمان من العرق ،ويقول :ما يحبسه؟ فسعى إليه رجل ،وجعلت املرأة التي عندها
املفتاح وهي أم عثمان واسمها سالفة بنت سعيد تقول :إن أخذه منكم ال يعطيكموه أبدا ،فلم
يزل بها حتى أعطت املفتاح ،فجاء به ففتح ،ثم دخل البيت ،ثم خرج فجلس عند السقاية ،فقال
علي :إنا أعطينا النبوة ،والسقاية ،والحجابة ،ما قوم بأعظم نصيبا منا ،فكرة النبي ﷺ مقالته،
ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع املفتاح إليه(.)1
ومن طريق ابن جريج أن عليا قال للنبي ﷺ :اجمع لنا الحجاية والسقاية ،فنزلت فيه «إن هللا
يأمركم أن تؤدوا ألامتي إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن هللا نعما
يعظكم به إن هللا كان سميعا بصيرا» (النساء آية .)۸۵ :فدعا عثمان فقال :خذوها يا بني شيبة
خالدة تالدة ،ال يتزعها منكم إال ظالم(.)2
ومحل الشاهد في هذا املوقف التيوي أن الرسول ﷺ قال لعثمان يوما وهو يدعوه إلى إلاسالم،
ومع عثمان املفتاح ،فقال :يا عثمان :لعلك سترى هذا املفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت ،فقال
عثمان :لقد هلكت قريش يومئذ وذلت ،فقال :بل عمرت و عزت يومئذ ،ودخل الكعبة ،فوقعت
كلمته مني موقعا ظننت يومئذ أن ألامر سيصير إلى ما قال ،وفيه أنه عليه الصالة والسالم قال له
يوم الفتح :یا عثمان! ائتني باملفتاح فأتيته به ،فأخذه مني ،ثم دفعه إليه ،وقال :خذوها تالدة
خالدة ال ينزعها منك إال ظالم ،يا عثمان إن هللا تعالى استأمتك على بيته ،فكلوا مما يصل إليكم
من هذا البيت باملعروف ،قال عثمان :فلما وليت ناداني فرجعت إليه ،فقال :ألم يكن الذي قلت
لك؟ قال :فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة :لعلك سترى هذا املفتاح يوما بيدي أضعه حيث
شئت ،فقلت :بلى أشهد أنك رسول هللا(.)3
هذا ألاسلوب من النبي -ﷺ -لعثمان بن أبي طلحة جعله يسلم ،وينطق بالشهادة وحسن إسالمه
فرض ي هللا عنه ،وال يخفى على الساسة اليوم والقادة ملا في الالتزام بالوفاء بالعهد من أثر في
تحريك النفوس لحماية بيضتها ونهضة حضارتها ،ورفعة شأنها ،و تحقیق ازدهارها ،وحصانة
أراضيها.
 -۸إختيار الكلمات التشجيعية

 .1فتح الباري .18/8 :
 .2فتح الباري ،۰۹ /۸ :و السيرة النبوية البن هشام ،712/7 :والسيرة النبوية ملحمد أبو شهية.776/2 :
 .3عيون ألاثر في فنون املغازي والشمائل والسير ،للحافظ ابن سيد الناس اليعمري  -بقية الخبر
عن فتحة مكة .۹7۱ /۹
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مما يكفل إيجاد قيادات قادرة على إدارة ألازمات ،هو تشجيع القيادات با هو مناسب من الكلمات
التي تدفع أفراد املؤسسة للبذل والعطاء وتقديم التضحيات ،ومن ذلك ما قاله الرسول في حق
خالد بن الوليد في غزوة مؤتة ،عن أنس بن مالك أن النبي نعي زيدا  ،وجعفرا  ،وابن رواحة،
للناس قبل أن يأتيهم خبرهم ،فقال :أخذ الراية زيد ،فأصيب ،ثم أخذها جعفر فأصيب ،ثم
أخذها ابن رواحة فأصيب ،وعيناه تذرفان ،حتى أخذها سيف من سيوف هللا حتى فتح ،هللا
عليهم(.)1
بل نهى عن إيذائه كما في حديث عبد هللا بن أبي أوفي رض ي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺ :ال
تؤذوا خالدا ،فإنه سيف من سيوف هللاّ ،
صبه هللا على الكفار(.)2
ال شك أن مثل هذه العبارات التشجيعية ستكون حافزا ألصحابها على الاستمرار بالعمل ،بل
أصبحت اليوم شهادات التقدير املدبجة بعبارات الشكر والعرفان والثناء والامتنان محل تقدير
واعتزاز عند أصحابها ،وتدفعهم للعطاء کلما مر بهم طائف العجز والكسل ،وتعطيهم وقودا
للعمل وإلانجاز.
 - 1التحفيز عن طريق الاعتبار باآلخرين والفأل الحسن
عندما تكون املؤسسة مهددة بالخطر يبذل معظم ألافراد جهودا استثنائية لزيادة فعالية العمل،
فيذكر القائد ألافراد باألخطاء التي تحيط باملؤسسة ألخذ الحيطة والاستعداد.
وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يستخدم هذه الطريقة في بداية الدعوة إلى هللا ،عند ما كان
املسلمون في قلة واستضعاف ،ولهذا ملا اشتكى إليه الصحابي خباب بن ألارت له ألاذى والضرب،
والتعذيب والتنكيل ،قال :كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في ألارض ،فيجعل فيه ،فيجاء
باملنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ،وما يصده ذلك عن دينه ،ويمشط بأمشاط الحديد ما
دون لحمه من عظم أو عصب ،وما يصده ذلك عن دينه ،وهللا لیتمن هذا ألامر حتى يسير الراكب
من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال هللا ،والذئب على غنمه ،ولكنكم تستعجلون(.)3
هذه الكلمات النبوية الرائعة فيها تحفيز وتسلية لهؤالء الصحابة رضوان هللا عليهم ،ملا القوه من
ألاذى والتنكيل ،فهو يخفف عنهم آالمهم عن طريق تحفيزهم باالتعاظ بها فعل بأسالفهم من
التعذيب وثباتهم على دينهم وصبرهم على الشدة في ذات هللا ،مع التفاؤل بالنصر والعافية ،وأن
 .1أخرجه البخاري في صحيحه ،کتاب فضائل الصحابة ،باب :مناقب خالد بن الوليد ،رقم (.)۳۱۳۱
 .2أخرجه ابن حبان في صحيحه ،كتاب اخباره عن مناقب الصحابة ،باب :ذکر تسمية املصطفى خالد بن
الوليد سيف هللا  ،565/15 ،رقم (.)4311
 .3أخرجه البخاري في صحيحه ،کتاب املناقب ،باب :عالمات النبوة في إلاسالم ...سبق تخريجه.
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عالمات انتشار إلاسالم وحلول ألامن وألامان قريبة بالنسبة لعدة أيام هللا تعالى .قال هللا تعالى:
﴿وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون﴾(.)1

الفئات املستهدفة من التحفيز في السنة النبوية
في هذه السطور سنذكر مجموعة من املجاالت التحفيز التي استخدمها النبي صليهللا عليه وسلم
ََ ْ َ َ َُ
ان لك ْم
في منهجه التربوية ألنه قدوة و أسوة لعامة املسلمين كما قال هللا سبحانه و تعالى﴿ :لقد ك
َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ ّ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ً
ُ
اَّلل ك ِثيرا﴾(.)2
اَّلل أسوة حسنة ِملن كان يرجو اَّلل واليوم آلا ِخر وذكر
ِفي َرسو ِل ِ
تحفيزه صليهللا عليه وسلم لخادمه
فهذا صاحبه وخادمه ربيعة بن كعب ألاسلمي رض ي هللا عنه ،يخدم النبي صلى هللا عليه وسلم
وهو من أهل الصفة الفقراء ،ولقد تجلى موقف التحفيز النبوي مع هذا الصحابي الكريم في رواية
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َْ
ألا ْس َل ِم ّي َق َ
ال :كنت أخدم النبي صلى هللا عليه
أخرجها إلامام احمد في مسنده عن رِبيعة ب ِن كع ٍب
ِ
وسلم فقال لي يا ربيعة أال تزوج قلت ال وهللا يا رسول هللا ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم املرأة
وما أحب أن يشغلني عنك ش يء فأعرض عني ثم قال لي الثانية يا ربيعة أال تزوج فقلت ما أريد أن
أتزوج ما عندي ما يقيم املرأة وما أحب أن يشغلني عنك ش يء فأعرض عني ثم رجعت إلى نفس ي
فقلت وهللا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلم مني بما يصلحني في الدنيا وآلاخرة وهللا لئن قال
لي أتزوج ألقولن نعم يا رسول هللا مرني بما شئت فقال لي يا ربيعة أال تزوج فقلت بلى مرني بما
شئت قال انطلق إلى آل فالن حي من ألانصار كان فيهم تراخ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقل لهم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فالنة المرأة منهم
فذهب إليهم فقلت لهم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني
فقالوا مرحبا برسول هللا وبرسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهللا ال يرجع رسول رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم حزينا فقلت يا رسول هللا أتيت قوما كراما فزوجوني وألطفوني وما سألوني
البينة وليس عندي صداق فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يا بريدة ألاسلمي اجمعوا له وزن
نواة من ذهب قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت النبي صلى هللا عليه
وسلم قال اذهب بهذا إليهم فقل لهم هذا صداقها فأتيتهم فقلت هذا صداقها فقبلوه ورضوه
وقالوا كثير طيب قال ثم رجعت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حزينا فقال يا ربيعة مالك
حزين فقلت يا رسول هللا ما رأيت قوما أكرم منهم ورضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثير طيب
وليس عندي ما أولم فقال يا بريدة اجمعوا له شاة فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا فقال رسول
 .1سورة الحج ،آية.)74( :
 .2سورة ألاحزاب ،آية.)21( :
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هللا صلى هللا عليه وسلم اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث باملكتل الذي فيه الطعام قال فأتيتها
فقلت لها ما أمرني به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت هذا املكتل فيه سبع آصع شعير ال
وهللا ال وهللا إن أصبح لنا طعام غيره خذه قال فأخذته فأتيت به النبي صلى هللا عليه وسلم
وأخبرته بما قالت عائشة قال اذهب بهذا إليهم فقل لهم ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخا
فقالوا أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش فاكفونا أنتم فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم
فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم فأوملت ودعوت النبي صلى هللا عليه وسلم).1
وفي هذه القصة صور متألقة من التحفيز النبوي ،ومنها:
 -1إلحاح النبي صلى هللا عليه وسلم على ربيعة رض ي هللا عنه بالزواج مع علمه بفقره
وحاجته ،لعلمه صلى هللا عليه وسلم مدى حاجة إلانسان للزواج.
 -2إحساس التحفيز استقر في قلب ربيعة رض ي هللا عنه مع تكرار النبي صلى هللا عليه وسلم
عليه ،لهذا قال :ثم رجعت إلى نفس ي فقلت وهللا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلم مني
بما يصلحني في الدنيا وآلاخرة وهللا لئن قال لي أتزوج ألقولن نعم يا رسول هللا مرني بما
شئت.
 -3لم يكتف الرسول صلى هللا عليه وسلم بدعوة ربيعة للزواج فحسب بل ساعده عليه
وسلم بوجهاته ،في اختيار الزوجة ،ووليمة الزواج.
 -7ثم كان تحفيز منه صلى هللا عليه وسلم من نوع آخر ،عندما شرف تلك الوليمة بحضور
ذلك الزواج املبارك .
ً
وهذا ألامر لم يكن مخصوصا بربيعة فحسب بل شامل لجميع خدمه صلى هللا عليه وسلم،
ولهذا جاء في الحديث الصحيح( :كان مما يقول للخادم :ألك حاجة) ،وفي هذا بيان باهتمامه
صلى هللا عليه وسلم بكافة شرائح املجتمع وتحفيزهم .إن التحفيز بإظهار الحب والاهتمام
تكرر من النبي صلى هللا عليه وسلم في أكثر من موضع ،وألاحاديث والسيرة النبوية شاهدة على
ذلك.
تحفيزه صليهللا عليه وسلم ألصحابه
من أبلغ أمثلة التحفيز النبوي على هذا النوع ،قصة عظيمة التي حفظتها لنا كتب السنة ،ومفادها
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى املؤلفة قلوبهم فبلغه أن
ألانصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس:

 -1مسند أحمد.)16544( 111/24 :
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َ
َ َّ ُ َ
َ
َّ َ َّ َ
روى إلامام مسلم عن َع ْن َع ْبد ْ َ ْ َّ ُ َ
هللا َعل ْي ِه َو َسل َم ملا ف َت َح ُح َن ْي ًنا ق َس َم
هللا صلى
هللا ب ِن زي ٍد ،أن َرسول ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
اسَ ،ف َقامَ
َ
َ
ُ
َ
ُّ
ْال َغ َنا ِئ َمَ ،ف َأ ْع َطى ْاملُ َؤ َّل َف َة ُق ُل ُوب ُه ْم ،فبلغه أن ألانصار ي ِحبون أن ي ِصيبوا ما أصاب الن ُ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ُ ُ
ص ِار ،أل ْم
هللا صلى هللا علي ِه وسلم فخطبهم فح ِمد هللا وأثنى علي ِه ،ثم قال« :يا معشر ألان
َرسول ِ
ُ َ
َأج ْد ُك ْم ُ
هللا بي؟ َو ُم َت َف ّرق َينَ ،ف َج َم َع ُك ُم ُ
هللا بي؟ َو َع َال ًةَ ،ف َأ ْغ َن ُاك ُم ُ
ض َّال ًالَ ،ف َه َد ُاك ُم ُ
هللا ِبي؟» َو َي ُقولون:
ِِ
ِ
ِ
ِ
ََ ُ
ُ َ َر ُ ُ ُ َ َ ُّ َ َ
ُ َ َر ُ ُ ُ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ُ
الَ « :أ َما إ َّن ُك ْم َل ْو ش ْئ ُت ْم َأنْ
ُ
َ
هللا و سوله أمن ،فقال« :أال ت ِجيبو ِني؟» فقالوا :هللا و سوله أمن ،فق
ِ
ِ
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ
تقولوا كذا وكذا ،وكان ِمن ألام ِر كذا وكذا» ِألشياء عددها ،زعم عمرو أن ال يحفظها ،فقال« :أال
َ َ ُ ْ َْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ْ
ألا ْن َ
ََ ْ َ َ ُ
ص ُار ِش َعا ٌر َوال َّن ُ
اس
هللا ِإلى ِرح ِالكم؟
ترضون أن يذهب الن
اس ِبالش ِاء و ِإلا ِب ِل ،وتذه ُبون ِب َرسو ِل ِ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ ََ َْ ْ ْ ُ َ ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
اس َواد ًيا َوش ْع ًبا ،ل َسلكت َواد َي ألان َ
َ َ ْ َ
ْ
ص ِار
ِ
ِدث ٌار ،ولوال ال ِهج َرة لكنت ام َرأ ِمن ألانص ِار ،ولو سلك الن ُ ِ ِ
اصب ُروا َح َّتى َت ْل َق ْوني َع َلى ْال َح ْ
بعدي َأ َثر ًةَ ،ف ْ
َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
َ ْ
ض»(.)1
و
و ِشع َب ُه ْمِ ،إنك ْم ستلقون ِ
ِ
ِ
ِ
ً
وقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعطي عطاء من ال يخش ى الفقر ،تحفيزا للناس لهذا الدين
ً
وترغيبا لهم باإلسالم ،ففي صحيح مسلم ،عن أنس رض ي هللا عنه" :ما سئل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم على إلاسالم شيئا إال أعطاه .قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين .فرجع إلى
قومه ،فقال :يا قوم أسلموا .فإن دمحما يعطي عطاء ال يخش ى الفاقة"(.)2
لقد تكرر من النبي صلى هللا عليه وسلم أسلوب تحفيز أصحابه رضوان هللا عليهم عن طريق
السؤال ،فتارة يقول لهم( :أتدرون من املفلس؟) وأخرى يقول لهم( :أيعجز أحدكم أن يكسب في
اليوم ألف حسنة؟) وثالثة يقول لهم( :أتعلمون من الشهيد من أمتي؟).
كل هذه ألاسئلة منه صلى هللا عليه وسلم تستثير عقول أصحابه رضوان هللا عليهم وتحفزهم
للتعلم والاستزادة من الخير.
تحفيزه صليهللا عليه وسلم ألسرته
كان النبي صليهللا عليه وسلم القدوة الحسنة للناس في جميع املجاالت الاجتماعية و خاصة في
بيته وأسرته .فهو بحق أروع نموذج في املعاشرة الزوجية ،فكان ّ
بحق ِنعم الزوج لزوجه ،وخير
ٍ
ُ
الناس ألهله ،ولم ال وقد جعل صلى هللا عليه وسلم معيار خيرية الرجال في حسن عشرة الزوجات
ََ َ ُ َ
َ ُ َ ُ َ
فقال صلى هللا عليه وسلم" :خ ْي ُرك ْم خ ْي ُرك ْم ِأل ْه ِل ِهَ ،وأنا خ ْي ُرك ْم ِأل ْه ِله"(.)3
ْ
البشر ،يداعبهن ويتلطف بهن ،ويعاملهن بكل
كان صلى هللا عليه وسلم جميل العشرة معهن دائم ِ
ُ ّ ُ
مو خلقي؛ من محبة وعدل ورحمة ووفاء ،وغير ذلك مما تقتضيه الحياة الزوجية في جميع
س ٍ
 -1صحيح مسلم.)1361( 438/2 ،
 -2املرجع السابق.)2312( 1838/7 ،
 -3سنن الترمذي.)3815( 112/6 ،
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أحوالها؛ وفيما يلي بعض مظاهر حسن عشرته صلى هللا عليه وسلم مع زوجاته :ومن رفقه
ً
أحيانا يغتسل مع زوجته من إناء واحد ،حتى تقول
وحسن عشرته أنه صلى هللا عليه وسلم كان
له"َ :د ْع لي" ويقول لها"َ :د ِعي لي"(.)1
ُ
ُ ْ ُ َْ
النب ّي صلى هللا عليه وسلمَ ،و َك َ
ْ َ
ْ َ َّ
ان
تقول أ ُّم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها:كنت أل َع ُب ِبال َبن ِ
ات َ ِعند ِ ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ُ ّ ُ ُ َّ َّ َ ْ
ََ َ ُ ُ
ََ
َْ َْ َ َ
إلي؛ ف َيل َع ْب َن
سربهن
ِلي صو ِاح ُب يلعبن م ِعي ،فكان َرسول ِ
هللا ِإذا دخل ينق ِمعن -أي يتغيبن ِمنه -في ِ
َم ِعي".2
وهكذا روي عن مساعدته صلى هللا عليه وسلم لزوجاته فيما ال يقدرن عليه :فقد روي أنس
رض ي هللا عنه ً
موقفا للنبي صلى هللا عليه وسلم مع إحدى زوجاته (السيدة صفية) وهي تحاول أن
ل َ َ ْ ُ َ ُ َل َّ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم ُي َح ّوي َل َها َو َر َاء ُه ب َع َب َاء ٍةُ ،ث َّم َي ْج ِل ُ
س
تركب على البعير ،فيقو  :رأيت رسو
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ
َ َّ َ ْ َ َ ()3
َ
ِع ْن َد َب ِع ِير ِه فيضع ركبته فتضع ص ِفية ِرجلها على ركب ِت ِه حتى تركب" .
ً
وكان يحب أن ينادي زوجاته بأحسن ألاسماء لهن كما أنه صلي هللا عليه وسلم كان ينادي مثال
َّ َ
ً َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ
السال َم(.)4
يل ُي ْق ِرئ ِك
زوجته عائشة رض ي هللا عنها قائال« :يا عا ِئش ،هذا ِجب ِر
تحفيزه صلي هللا عليه وسلم لغير املسلمين
فالرسول صلى هللا عليه وسلم عاش في مكة بين ظهراني مشركيها ،وفي املدينة شاطره العيش هو
ومن معه من املؤمنين قبائل من اليهود ،منهم يهود قريظة ،وبنو قينقاع ،وبنو النضير ،وكذلك فئة
املنافقين .و كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يتعامل معهم ،ومن خالل تعامله سنلقي الضوء
على أحكام التعامل مع غير املسلمين وتشجيعهم الي الدخول في إلاسالم .و سنذكر هنا عدة نماذج
من تحفيزه صليهللا عليه وسلم وتعامله مع غير املسلمين:
الف :إلاحسان في املعاملة
كان فضالة بن عمير قد فكر في قتل الرسول صلي هللا عليه وسلم وهو يطوف يوم الفتحَّ ،
فلما
دنا من الرسول صلى هللا عليه وسلم قال له النبي صليهللا عليه وسلم" :ما كنت تحدث به
نفسك؟ قال :الش يء ،كنت أذكر هللا تعالى .فضحك الرسول صلى هللا عليه وسلم و قال :استغفر

 -1صحيح مسلم.)321( 254/1 ،
 -2صحيح البخاري.)6133( 31/8 ،
 -3املرجع السابق.)2235( 87/3 :
 -4املرجع السابق.)3468( 21/5 ،:
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هللاَّ ،
ثم وضع يده على صدره" فكان فضالة يقول :وهللا ما رفع َيده عن صدري حتى ما أجد على
ظهر ألارض أحب إلي منه(.)1
ب :إستعمال أدواتهم ولبس ما يصنعون من مالبس وغيرها
إذا كان ألادوات و ألالبسة التي صنعها الكفار من مواد طاهرة و مباحة فالبأس في استعمالها.
روى إلامام أبي داود عن جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنه قال« :كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فنصيب من آنية املشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ،وال يعيب ذلك عليهم».)2(.
فهذا يدل على أن إلاسالم ال يمنع تبادل املنافع التجارية معهم في جميع ما يحتاج إليه إلانسان في
حياته ،من مطعوم ،أو مشروب ،أو ملبوس ،أو مركوب ،أو إلانتفاع بما يصنعونه من مستجدات
في هذه الحياة ،إلاسالم ال يمنع من استخدامه إذا كان موافقا ألحكام الشرع فيما صنع منه.
ج :ألاكل من مآكلهم والشرب من مشاربهم
فقد أباح النبي صليهللا عليه وسلم ألاطعمة املباحة كالخضروات والفواكه وكل ما يصنع منها
كاملربات واملخلالت وكذلك اللحوم من بهيمة ألانعام والحيوانات البحرية من أهل الكتاب .كل
ً
لذلك تحفيزا لهم إلي وحدة إلانسانية وقبول رسالة إلاسالم.
د :زيارتهم وصلة رحمهم
روى البخاري عن أسماء رض ي هللا عنها قالت :قدمت أمي وهي مشركة ،في عهد قريش ومدتهم إذ
عاهدوا النبي صلى هللا عليه وسلم مع أبيها ،فاستفتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فقلت :إن أمي
قدمت وهي راغبة .قال :نعم ،صلي أمك(.)3
وموقف أسماء من أمها ،دليل على ما في قلبها من ورع ،فهي لم تتوقف عن مقابلة أمها عقوقا
ولكن تمهلت حتى تعرف حكم هللا ورسوله ،ألن املؤمن ال يقدم هوى النفس على حكم الشرع،
حتى مع أحب َ
الناس إليه.
هـ :عيادة مرضاهم
روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه أن رهطا من أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها ،حتى نزلوا بحي من أحياء العرب ،فاستضافوهم فأبوا أن
 -1إلاصابة في تمييز الصحابة.287/5 ،
.)15353( 212/23 -2
 _3صحيح البخاري.)2623( 167/3 ،
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يضيفوهم ،فلدغ سيد ذلك الحي ،فسعوا له بكل ش يء ال ينفعه ش يء ،فقال بعضهم :لو أتيتم
هؤالء الرهط الذين قد نزلوا بكم ،لعله أن يكون عند بعضهم ش يء ،فأتوهم فقالوا :يا أيها
الرهط ،إن سيدنا لدغ ،فسعينا له بكل ش يء ال ينفعه ش يء ،فهل عند أحد منكم ش يء؟ فقال
بعضهم :نعم ،وهللا إني لراق ،ولكن وهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا ،فما أنا براق لكم حتى
تجعلوا لنا جعال ،فصالحوهم على قطيع من الغنم ،فانطلق فجعل يتفل ويقرأ( :الحمد هلل رب
العاملين) .حتى لكأنما نشط من عقال ،فانطلق يمش ي ما به قلبة ،قال :فأوفوهم جعلهم الذي
صالحوهم عليه ،فقال بعضهم :اقسموا ،فقال الذي رقى :ال تفعلوا حتى نأتي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فنذكر له الذي كان ،فننظر ما يأمرنا ،فقدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فذكروا له ،فقال" :وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم ،اقسموا واضربوا لي معكم بسهم"(.)1

الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وله الحمد في ألاولى وآلاخرة ،وهو الحكيم الخبير ،نحمد
هللا الذي يسر لنا إتمام هذا البحث ،ونسأله تعالى أن يكون مفيدا لرواد املكتبة إلاسالمية
والعربية ،وهلل الفضل واملنة ،ومن خالل هذا البحث تجلى لنا عظمة شخصية نبينا دمحم صلى هللا
عليه وسلم ،الذي دلنا على كل ش يء ينفعنا في ديننا ودنيانا ،وقد ذكرنا في هذا البحث مفهوم
السنة والتربية والتحفيز ،ثم وضحنا أهمية التحفيز في التربية ،ثم بينا أساليب التحفيز
والتشجيع ،ثم ختمنا البحث بذكر الفئات املستهدفة من التحفيز والتشجيع في السنة النبوية
الشريفة.
وهذا ما فتح هللا به علينا ،وتوصل إليه فهمنا املتواضع فإن يكن فيه نفع وفائدة للساسة والقادة
واملربين فلله الفضل والثناء الجميل ،وإن يكن فيه نقص وتقصير فذلك من سمة البشر ،فنرجوا
من هللا العفو والصفح.

النتائج:
 -1عظمة السنة النبوية وشمولها ومعالجتها لكل حاجات ألافراد واملجتمعات إلاسالمية.
 -2أهمية التحفيز والتشجيع على النفسية إلانسانية وأن لذلك ألاسلوب التربوي أثرا
عظيما في الحرص على العمل والنفع العام .فقد شجع إلاسالم ألافراد لالستفادة
من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم في بناء الحضارة وعمارة ألارض على أساس من
التعاون على البر والتقوى ونبذ الحسد والتباغض.
 -1صحيح مسلم.)2231(1424/7 ،
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 -3أهمية هذا ألاسلوب التربوي النيوي في صقل املواهب وخطورة قهر ألافراد على
اختيارات ال يرضونها و أعمال ال يحبونها.
 -4أن الرسول ﷺ هو القدوة الحسنة للقادة والسياسة واملربين والدعاة إلى هللا في
الاستفادة من سيرته في استنهاض همم ألافراد واملجتمعات و تحريكها نحو إلانتاج
وإلانجاز.
 -5إن إتقان عامل التحفيز والتشجيع ،واستخدامه الاستخدام ألامثل ،يجعل املربين
والقادة والدعاة يستخدمون أفضل الوسائل العملية لتحقيق ألاهداف السامية
والغايات النبيلة.
 -6إن تتبع ألاساليب التربوية النبوية في مجال التحفيز والتشجيع تعطي الساسة والقادة
واملربين سعة أفق وبعد نظر في التعامل مع أفرادهم ،وبما يحقق تقدمهم وتنمية
مؤسساتهم املجتمعية.
 -7إن كلمات الثناء والعرفان ،ولوحات الشكر والتقدير تعطي روحة عالية ،وطاقة كبيرة
لألفراد واملؤسسات ،بل و تحول املشروع الفاشل إلى مشروع ناجح ،ويعيد للروح
البشرية السكينة والطمأنينة.

التوصيات:
 -1أن يستخدم الساسة والقادة واملربون الوسائل العملية لتحفيز افرادهم ،وتشجيع
مؤسساتهم بشكل دوري لتحريك النفوس ،واستنهاض الهمم الراكدة .
 -2أن تنظم املؤسسات ألفرادها بعض الدورات التدريبية لتمرين املنتسبين لها على
مختلف أساليب التحفيز والتشجيع لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
 -3إشراك الرموز الشرعية والاجتماعية والتربوية في املؤتمرات والندوات واملحاضرات
ملختلف الشرائح في املجتمع لتزويدهم بالنماذج العملية من حياة النبي صلى هللا
عليه وسلم ،ليفيدوا منها في أعمالهم ووظائفهم الحكومية والخاصة.
 -4تبادل الخبرات والتجارب في مجال التحفيز والتشجيع بين ألافراد واملؤسسات لضمان
حيوية ونشاط دوائرهم الوظيفية.
 -5تنظيم زيارات مختلفة لألفراد لبعض الدول الاسالمية والغربية لتزويدهم بآخر وأحدث
وسائل التحفيز والتشجيع التي من شأنها تجعل املؤسسات املجتمعية في مصاف
الدول املتقدمة .
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 -6نسأل هللا تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل متقبال ،وهذا
الجهد لوجه هللا تعالى خالصا ،وأن يغفر لنا خطانا وعمدنا ،وإسرافنا في أمرنا ،وأن
يصلح أعمالنا إنه سميع مجيب.
املصادر واملراجع:
 .1ابن خزيمة ،دمحم بن اسحاق ،صحیح ابن خزيمة ،تحقيق :دمحم مصطفي ألاعظمي ،الطبعة الثانية،
بيروت :املكتب إلاسالمي  1412(،ه).
 .2ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا النمري ،الاستذكار ،تحقیق :سالم دمحم عطا ودمحم علي
معوض ،بيروت :دار الكتب العلمية ،الطبعة ألاولى14۲۰( ،ه).
 .3ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،تحقیق :عبد السالم دمحم هارون،
بيروت :دار الفكر ۰۱87( ،ه).
 .4ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،تحقیق :سامي بن دمحم سالمة،
الطبعة الثانية ،الرياض :دار طيبة 14۲۱( ،ه).
 .5ابن منظور ،دمحم بن مکرم ،لسان العرب ،ط 1بيروت ،دار صادر.
 .6ألازدي ،سليمان بن ألاشعث أبو داود السجستاني ،سنن أبي داود ،تحقيق :دمحم محيي الدين عبد
الحميد ،بيروت ،دار الفكر ،أبو السعود ،دمحم بن دمحم العمادي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا
القرآن الكريم ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
 .7أبو غدة ،عبد الفتاح ،الرسول املعلم وأساليبه في التعليم ،بيروت :دار البشاير إلاسالمية،
(2003ه).
 .8البخاري ،دمحم بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،تحقيق :مصطفى ديب البغا ،ط ،3بيروت ،دار ابن
كثير ۰4۱۰( ،ه
 .9بدر ،رأفت إسماعيل ،الحوافز املادية واملعنوية للقوى العاملة في ضوء أهداف التربية إلاسالمية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ۰4۱۱( ،ه).
 .10البستي ،دمحم بن حبان ،صحیح ابن حبان ،تحقیق :شعيب ألارناؤوط ،ط ،۲۸بيروت ،مؤسسة
الرسالة 1414( ،ه.
 .11البوصيري ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ،تحقيق :عوض
بن أحمد الشهري ،املدينة املنورة :الجامعة إلاسالمية 1425( ،ه).
 .12البيهقي ،أحمد بن الحسين ،السنن الكبرى ،تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ،مكة املكرمة ،مكتبة دار
الباز (1414ه).
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 .13الترمذي ،دمحم بن عیس ى ،سنن الترمذي ،تحقیق :أحمد دمحم شاكر وآخرون ،بيروت :دار إحياء التراث
العربي.
 .14الجزري ،أبو السعادات املبارك بن دمحم ،النهاية في غريب ألاثر ،تحقیق :طاهر أحمد الزاوي ،محمود
دمحم الطناحي ،بيروت ،املكتبة العلمية ۰۱۱۱( ،ه).
 .15الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي بن ثابت ،الفقيه واملتفقه ،تحقيق :عادل بن يوسف العزازي،
الطبعة ألاولى ،الدمام :دار ابن الجوزي.)۰4۰۰( ،
 .16الخطيب التبريزي ،دمحم بن عبد هللا ،مشكاة املصابیح ،تحقیق :دمحم ناصر الدين ألالباني ،الطبعة
الثالثة ،بيروت :املكتب إلاسالمي 1405( ،ه).
 .17الدارمي ،عبد هللا بن عبد الرحمن السمرقندي ،سنن الدارمي ،تحقیق :فواز احمد زمرلي ،خالد
ّ
السبع العلمي ،الطبعة ألاولى ،القاهرة :دار الريان للتراث۰4۱۰( ،ه).
 .18الرازي ،دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر ،مختار الصحاح ،تحقیق :محمود خاطر ،بيروت ،مكتبة
لبنان ناشرون1415( ،ه).
 .19الشرقاوي ،أنور دمحم ،التعلم؛ نظريات وتطبيقات ،القاهرة :مكتبة إلانجلو املصرية2010( ،م).
 .20الشيباني ،أحمد بن حنبل ،مسند إلامام أحمد بن حنبل ،القاهرة ،مؤسسة قرطبة.
 .21أصول التربية في إلاسالم وأساليبها ،لعبد الرحمن النحالوي ،دار الفكر بيروت ط .الثانية 1417ه-
 ۰۱۱6م.
 .22أضواء البيان في إيضاح القرآن للشنقيطي ،دار الفكر ،بيروت 1415 ،ه  ۰۱۱۸-م.
 .23بدائع التفسير الجامع لتفسير ألامام ابن قيم الجوزية ،جمع يسرى السيد دمحم -ابن الجوزي -ط.
ألاولى  1414-ه۰۱۱۱ -م.
 .24املعجم الوسيط ملجمع اللغة العربية ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت الطبعة الثانية ۰۱۱۲ ،ه -
۰۱۰۲م.
 .25معجم املقاييس في اللغة ،ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا ،ت  ۱۱۸ه ،تحقیق شهاب الدين
أبو عمرو ،دار الفكر ،بيروت لبنان ،الطبعة ألاولى ۰4۰۸ ،ه۰۱۱4 ،م.
 .26املفاهيم التربوية في ضوء السنة النبوية للدكتور أشرف املكاوي ،مخطوط بكلية أصول الدين،
القاهرة.
 .27املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،إلامام محي الدين أبو زکریا یحي بن شرف النووي ،ت،676
دار الخير ،بيروت -الطبعة ألاولى1414 -ه –  1994م.

23

ونجری–وجن0202

ہلجمولعماالسہیماالسمآابد

 .28من أساليب الرسول صلى هللا عليه وسلم في التربية والتعليم للشيخ نجيب العامر رحمه هللا ،مكتبة
البشرى إلاسالمية-الكويت ،ط .ألاولى  ۰4۰۱ه ۰۱۱۱ -م.
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