


من كتابفضائل األعمال 
نظرات يف التربية اإلميانية

العمل الصاحل
وكيف ننتفع به يف زيادة اإلميان؟

ية االنتفاع احلقيقي بالعمل الصاحل يف زيادة اإلميـان وحتسـني   يفمن هذه الورقات هو كدفاهل
وذلك من خالل التعرف على الوسائل اليت من شأا حتفيز املشاعر قبل القيام به. ،السلوك

بل ،وحنن نسري يف طريقنا لبناء صرح اإلميان يف القلب التركيز على أعمال القلوب فقطكفيال ي
ال بد من القيام بأعمال صاحلة باجلوارح تثبت اإلميان وترفع بنيانه. 

زايل: يقول اإلمام الغ-
اثنني معفال بد من اال،"ر يف مناء اإلميان وزيادته كما يؤثر سقي املاء يف مناء األشجاروالعمل يؤثِّ"

{ومن تاب وعملَ صالحا فَإِنه يتوب إِلَـى اللَّـه متابـا}    حىت يتم البناء الصحيح لصرح اإلميان 

.]71[الفرقان: 

املشاعر قبل القيام به؛ ليحدث االتصال بني استجاشةيتم االنتفاع بالعمل الصاحل ال بد من ولكي
، فإمل حيدث هذا زيادة اإلميان يف هذه املشاعر-بعد ذلك -فيثمر أداء العمل ،املشاعر واجلوارح

ومن مث السلوك. ،فلن يكون ألداء هذا العمل أثر على املشاعر،االتصال قبل العمل
وال بد من اسـتثارة هـذا   -اولو كان ضعيفً-ومن الضرورة مبكان وجود إميان يف القلب -

{وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِني} حىت حيدث الوصال بني املشاعر واجلوارح ؛اإلميان بالتذكرة

. ]55[الذاريات: 

مشاعر الرغبة أو الطمع أو الرهبة أو الغـرية ..  املشاعر،وهذا التحفيز والتذكري هو استجاشة-
ـ ،خل؛ وكلما قويت تلك االستجاشة واستمرت أثناء القيام بالعملإ ة يف زيـاد اكان األثر عظيم

اإلميان ومن مث حتسني السلوك.
مع مفهوم استحضـار  -إىل حد كبري -ل القيام بالعمل يشترك قبومفهوم التحفيز والتذكري -
افالنية؛ هي القصد والتوجه؛ وكلما كان التوجه إىل اهللا عز وجل بالعمل كـبري ،ملقبل العنيةال

كان العمل أنفع.اوعميقً

 



:وسائل التحفيز
:: السؤالاأولً

لذلك علينا أن نسأل أنفسنا قبل أداء ؛السؤال يستثري مشاعر الرغبة داخل اإلنسان ملعرفة اإلجابة
العمل: ملاذا أقوم ذا العمل؟  

ر فضله وأمهيته. تذكر أن اهللا عز وجل حيب هذا العمل؛ وتذكَّ

.  ]103{قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا} [الكهف: 

فعنـدما نـذهب   ،))أال أدلك على سيد االستغفار ...((ويف السنة: قوله صلى اهللا عليه وسلم: 
وضوء نسأل أنفسـنا:  وعندما نذهب للاملسجد،أل أنفسنا: ملاذا نصلي يف للصالة يف املسجد نس

وعندما نذهب لصلة أرحامنا نسأل أنفسنا: ملاذا نذهب إلـيهم؟ وهكـذا يف كـل    ملاذا نتوضأ؟
أعمالنا. 

ا: تذكُّر اهللا عز وجل:ثاني
سبحانه وتعاىل هوكيف أن،تذكُّر اهللا عز وجل يف هذا العمل:من الوسائل املهمة اليت حتفز للعمل

وأن هذا ،وأنه سبحانه يباهي بنا املالئكة عندما نقوم ذا العمل،حيب من عبده القيام ذا العمل
خل. إ... ،لنيل مرضاتهيلةالعمل وس

.  ]222{إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين} [البقرة: منها قوله تعاىل: 

وأنه حيب من عبده القيام ذا العمل: ،كذلك أحاديث تبدأ بالتذكري باهللا عز وجلوجند يف السنة
. ))أن يتقنهاإن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عملً((

،نتذكر أن اهللا عز وجل حيب أن يسمع صوتنا ومناجاتنا ودعاءنا له،فإذا قمنا إىل الصالة يف الليل
وأن هذا العمل وسيلة من وسائل نيل مرضاته. 

الـذين  ،نذكر أنفسنا بأن اهللا عز وجل حيب من عبـاده الرمحـاَء  ،وإذا وجدنا أذى يف الطريق
وحيرصون على رفع الضر عنهم. ،يشفقون على خلقه

:: التذكري بفضل العملاثالثً
ع يتاح أمامها؛ لذلك فمن أيسر وسائل استثارة نفبلت على الرغبة يف حتصيل أية جالنفس البشري

قوله تعاىل فمثالً،دائه لهأاملشاعر جتاه القيام بعمل ما: التذكري بالعائد الذي سيعود على املرء نظري 

 



سنابِلَ في كُلِّ {مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبعيف فضل اإلنفاق: 

.]261سنبلَة مائَةُ حبة واللَّه يضاعف لمن يشاُء واللَّه واسع عليم} [البقرة: 

،أال أنبئكم خبـري أعمـالكم  ((قوله صلى اهللا عليه وسلم: :ومن األحاديث يف فضل ذكر اهللا-
،ق يف سبيل اهللاكم من إنفاق الذهب والورِوخري ل،وأرفعها يف درجاتكم،وأزكاها عند مليككم

. ))... ذكر اهللا؟مكوخري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناق
التذكري بأمهية العملارابع ::

فعلى سبيل ؛مشاعر الرغبة داخل القلب تستثار كلما أدرك املرء أمهية العمل الذي ينوي القيام به
ـ  وعـة  ن راملثال: إذا ما قام العبد بتذكري نفسه قبل قراءة القرآن بأنه سيقرأ كالم اهللا وما فيه م

د وأنه سيتعرض للنور املبني الـذي يبـد  ،وأنه سيتناول الدواء الرباين الذي فيه شفاؤه،وجالل
وأن املالئكة تقترب منه لتسمع قراءته و...؛ فإن ذلك مـن شـأنه أن   ،الظلمات يف عقله وقلبه

فيقبل عليه إقبال الظمآن على املاء. ،يستثري مشاعر الرغبة والشوق حنوه

يف إنقاذ مريض من ار املرء نفسه بأن هذا اإلنفاق قد يكون سببوعند اإلنفاق يف سبيل اهللا يذكِّ-
ر لنعمة اليسار والغىن... وشك،وسد حاجة فقري معسر،املوت

-ذكر املرء نفسه بأن هذا القيام هو شرفه وعزوأنه من أفضل أوقات استجابة ،هوعند قيام الليل ي
وبركة يف اليوم. ،قوة يف البدنوأنه يعطي،الدعاء

الترهيب من ترك العملاخامس ::
ا إذا ما خمن طبيعة النفس إيف تذكري أنفسنا خبطورة ترك العمل الصاحل جنحنافإذا ،فت خافتو

فإا ستدفعنا للقيـام  ،وما قد يترتب على ذلك من أضرار يف الدنيا واآلخرة،التهاون يف أدائهوأ
أو خطورة اإلقدام على فعل املعاصي. ،لصاحلاحيدث التذكري خبطورة ترك العملوبالتايل؛ا
آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذكْرِ اللَّه ومن يفْعلْ ذَلـك  أَيها الَّذين{ياقوله تعاىل: -

.]9فَأُولَئك هم الْخاسرونَ} [املنافقون: 

أسوأ الناس سرقة الذي يسـرق  ((قوله صلى اهللا عليه وسلم يف الترهيب من عدم إمتام الصالة: -
ال يـتم ركوعهـا وال سـجودها وال    ((قـال:  !قالوا: كيف يسرق من صالته؟،))من صالته
. ))خشوعها

 



التشجيعاسادس ::
فاملتأمل يف القرآن والسنة جيد مواقف عديدة استخدمت فيها هذه الوسيلة يف التحفيـز للقيـام   

} قبـل  الَّذين َآمنـوا يا أَيها ما يتكرر يف القرآن قوله تعاىل: {افعلى سبيل املثال: كثري،بالعمل
هذا النداء فيه من التقدير والتشجيع ما حيفز الناس للقيام بالعمل. ،التوجيه إىل العمل املطلوب

مريم إِنَّ اللَّـه اصـطَفَاك وطَهـرك    {وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا:رمي الصديقةملاملالئكة وتأمل قولة

يـأيت ل؛فهذا لون من ألوان التقدير اخلـاص ،]42نِساِء الْعالَمني} [آل عمران: واصطَفَاك علَى 

مريم اقْنتي لربك واسجدي واركَعي مع الـراكعني} [آل عمـران:   {ياالتوجيه يف اآلية التالية: 

43[  .

أوصيك يا ،واهللا إين ألحبك،معاذيا ((وانظر إليه صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول ملعاذ بن جبل: 
. ))معاذ ال تدعن يف دبر كل صالة أن تقول: اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

اذ وكيـف سيسـتقبل   على نفس مع"واهللا (إين ألحبك)،يا معاذ"ولك أن تتخيل وقع كلمة: 
الكالم بعدها؟!

كري باملواقف اإلجيابية السابقة:: التذاسابع
،يذكر نفسه بيوم كذا وكذا ... قام نصف الليل،عن قيام الليلالًجيد املرء يف نفسه تكاسفعندما

جدوى القيام بعمل ما نتيجـة  عدموعندما يستشعر ،على نفسهوسهالًاوكيف كان ذلك ممتع
ـ فعليه أن يذكر نفسه مبواقف إجيابية تعرض هلا من ،ضيق الوقت وقلة اإلمكانات ل وكانـت  قب

كرمه اهللا بالتوفيق والنجاح. أومع ذلك ،شدأالظروف 
يري النفس): : احملاورة واإلقناع واملوازنة العقلية (ختاثامن
فإن ذلك من شـأنه أن  ،هلبه ومدى نفعه نع املرء بأمهية وقيمة العمل املطلوب قيامهعندما يق-

وكذلك عندما يقتنع خبطورة وضرورة العمل الذي يـود  ،يدفعه ألدائه مبشاعر الرغبة واالحتياج
.، فإنه سيتركه بإرادتهفعله

رء ونفسه، أو بينه وبني اآلخرين.سواء كان بني امل،ومن هنا تربز أمهية احلوار واإلقناع-
وأنك املسـتفيد  ،ومن الضروري أن ينطلق احلوار من قاعدة مفادها أن (صالحك ملصلحتك)-

به. كا اخلاسر من عدم قياموأنك أيض،بالعمل الصاحلاألول من قيامك 

 



لذلك جند القرآن ؛ر يؤذيهاأو الوقوع يف ضر،وات مصلحة تنفعهافالنفس ال حتب أو ترضى بف-
:يستخدم هذه الطريقة يف اإلقناع

.]7{إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُِسكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها} [اإلسراء: 

.  ]40{أَفَمن يلْقَى في النارِ خير أَم من يأْتي آمنا يوم الْقيامة اعملُوا ما شئْتم} [فصلت: 

.]15{منِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها} [اإلسراء: 

وأنـه  ،للعمليوتشعره باالحتياج الشخص،يف مواجهة مع نفسهفهذه اآليات وغريها تضع املرء 
{من كَانَ يرِيد حرثَ الْآخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيـد  واخلاسر إن تركه ،الفائز إن عمله

. ]20حرثَ الدنيا نؤته منها وما لَه في الْآخرة من نصيبٍ} [الشورى: 

-ل احلوار الذي دار بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبني الشاب الذي أتاه يطلب منه أن وتأم
فالرسول صلى اهللا عليه وسلم مل ينهره أو يوخبه عندما طلب منه هـذا الطلـب   ؛الزنايف يأذن له 

ووصل به إىل القناعة التامة بأن هذا ال يصلح.  ،بل حاوره،ماحملر
ـ وخباصة عندما جند يف أنفسنا تكا،أن نستخدم هذه الطريقة يف التحفيزفعلينا - عـن أداء  الًس

عنـد  وتكاسـالً وجند يف أنفسنا مخوالً،ذان الفجرأاألعمال... فعلى سبيل املثال: عندما نسمع 
علينا أن حناورها ونتحدث معها مبثل هذه الكلمات: ال بأس من النوم والراحة .. ولكـن  ،القيام

ر؟ ... من الذي سيفقد بركة هذا اليوم؟ من سيدفع الثمن؟ من املتضر
تعد عن ذمة اهللا يف هذا اليوم؟بسي.. من الذي 

التحفيز من خالل إبراز قدوةاتاسع ::
ري مشاعر الغرية ونوجهها التوجيه الصحيح حنو القيام بالعمل املطلـوب مـن   لذلك علينا أن نستث

خالل التذكري بأناس قاموا به وبغريه على أحسن وجه. 
إال القليل. لنفسهومل يترك ،الذي كان ينفق كذا وكذااري فالنفتقول لنفسك قبل اإلنفاق: تذكَّ

مكتوم األعمى الذي مل يترك الصالة يف املسجد. أم تذكري الصحايب عبداهللا بن 

 



حتفز املسلمني للقيام بالعمل الصاحل من خالل ذكر مناذج بشرية قامت اليت ء باآليات والقرآن ملي
كقوله تعاىل: ،قيامبه خري نيرِكشالْم نم كي لَمنِيفًا وح لَّها لةً قَانِتكَانَ أُم يماهرا *{إِنَّ إِبراكش

. ]121، 120لأَنعمه} [النحل: 

،عمل رجل يف ألف رجـل "فكما قيل: ،ة احلاضرة أقوى يف التأثري يف النفس من غريهاووالقد-
القـدوة  "و،"فكن أمامي،إذا أردت أن تكون إمامي"ا: وأيض،"أفضل من قول ألف رجل لرجل

. "بال إماءة،إمامة
القصةاعاشر ::

فهـي ال  ،وتثبيت األفكار يف األذهـان ،وإبراز العواطف،بارز يف حتريك املشاعرللقصة دور -
ألن من شأن النفس اإلنسانية إذا مرت حبدث من ؛حتتاج إىل جهد كبري لنقل أفكارها إىل النفس

األحداث أن تتفاعل معه. 
تنتـهي القصـة إال   إذ ال ؛كما ال خيفى ما للقصة من دور يف التأثري على نفوس املخاطبني ا-

رحلة طويلة حبسب طـول  وقطع ،ويكون املستمع والقارئ أو املشاهد قد عاش يف جتربة نفسية
أكثر وأكثر للقيام مبا تـدل عليـه   أًوأصبح مهي،وجدانية وروحيةاتترك يف النفس آثار،القصة
لكننا جنـد  ،يذكرنا بأمهية اإلخالص))إمنا األعمال بالنيات((فعلى سبيل املثال: حديث ،القصة

ورغبة يف اإلخالص عندما نقرأ قصة الثالثة الذين دخلوا الغاراأنفسنا أكثر تأثر،جهم إال خرِومل ي
لذلك من املناسب تذكري أنفسنا بقصة مؤثرة هلـا  ؛جواظنوا أم فيها من املخلصني فخرأعمالٌ

وخباصة تلك األعمال اليت ألفنا القيام ـا فأصـبحت   ،عالقة بالعمل الصاحل الذي نود القيام به
.روحبال ىؤدت

:حادي عشر: ضرب املثل
ألن املعاين املعقولة ال تستقر ؛فيتقبلها العقل،إبراز صورة معنوية يف صورة حسية:من فوائد املثل

يف أمضـى وفيكون وقعها التأثريي أقوى ؛يف األذهان إال إذا صيغت يف صورة حسية قريبة الفهم
فلقرب املثل وظيفة مهمة يف حتفيز اإلنسان للقيام بالعمل من خـالل تقريـب   ،النفوس والعقول

خاصـة  ،ل بأن املعلم الناجح هو الذي يكثر من ضرب األمثاللذلك قي؛املعىن والتأثري يف املشاعر
عند خماطبة اآلخرين. 

 



أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه وتلْك {لَو:مثال ذلك يف القرآن

ة: قوله صلى اهللا عليـه وسـلم:   ويف السن]21الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ} [احلشر: 

داعى ت،إذا اشتكى منه عضو؛وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحدمثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم ((
. ))ىله سائر اجلسد بالسهر واحلم

:ثاين عشر: الصورة املؤثرة
علـى  اوتكون أشد تأثري،املشاعر اليت تراها العني يصل مدلوهلا إىل العقل والقلب بصورة سريعة

إن اهللا ؛ليس اخلرب كاملعاينة((: عليه وسلمصلى اهللا يقول النيب ؛نقل عن طريق السمعاملشاعر مما ي
فلما عاين مـا صـنعوا ألقـى األلـواح     ،أخرب موسى مبا صنع قومه يف العجل فلم يلق األلواح

الـيت  ،واملشاهد املؤثرة،ةلذلك من الوسائل العظيمة للتحفيز استخدام الصورة احلي؛))فانكسرت
إليه الصورة. ترميوتستثري املشاعر يف اجتاه ما ،تعلق يف الذهن

:ثالث عشر: االستفادة من األحداث غري املألوفة
يزداد إرهاف احلس،عندما حتدث أمام املرء أحداث غري مألوفة،ويقظة العقل،ج املشاعروتأج،

مثال ذلك: تعقيب القرآن الطويل علـى حادثـة   ،ويصبح على درجة عالية من االستعداد للتلقي
{لَولَا إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُِسـهِم  اإلفك وكيف يستفيدون منها بعد ذلك 

حد وبـين  وكذلك التعقيب القرآين بعد غزوة بدر وأُ،]12خيرا وقَالُوا هذَا إِفْك مبِني} [النور: 

نضري واألحزاب وما فيها من دروس وعرب وتوجيهات. ال
توجيه أنفسنا واآلخرين حنو مزيد من يفناعلينا أن نستفيد من األحداث غري املألوفة اليت متر باإذً

املرأة اليت تبحث عـن  عنصلى اهللا عليه وسلمل النيب ويف ذلك مثال فع،االستقامة هللا عز وجل
احلديث. ))...؟ يف الناره طارحة ولدهاأترون هذ((هلم: فقال ،ولدها

:بدأ باجلواب من خاللأ: ملاذا أقوم ذا العمل؟ وأسأل نفسيفقبل القيام بالعمل 
تذكري النفس بأن هذا العمل قربة إىل اهللا وابتغاء مرضاته. -
وبأمهية القيام به. ،تذكري النفس بفضل هذا العمل-
وأضرار تركـه الـيت قـد    ،وأحاورها وأعرض عليها منافع القيام به،أخوفها من عاقبة تركه-

. تصيبين

 



بأداء هذا العمل وغريه رغم -بفضل اهللا -ذكرها باملواقف اإلجيابية السابقة اليت قمت فيها وأ-
الصعوبات اليت واجهتين.  

،لعل اهللا عز وجل خيتارك لنفـع األمـة  ؛وأشجع نفسي مبثل: هيا يا بطل .. هيا قم إىل العمل-
واملقربني يف اآلخرة.  ،وتكون من السابقني يف الدنيا

.وغريهوأحاول تذكريها ببعض القدوات اليت تعرفها واليت تقوم ذا العمل -

الوصول للهدف هو الغاية: 
،للقيام بالعمـل اهلدف الذي نريده من طرح هذا املوضوع هو االجتهاد يف استثارة مشاعر الرغبة 

بالعمل املشاعر قبل القيام تحفيزفلذلك ؛فإن حتققت هذه االستثارة بوسيلة أو اثنتني فبها ونعمت
-التبكري للصـالة  :ومن أمثلة األعمال اليت ميكن للفرد التدريب عليها،إىل تدريب طويلتاجحي

-صلة األرحـام  -الدعوة إىل اهللا -اإلنفاق -قيام الليل -صالة الفجر -قراءة القرآن بتدبر 
مساعدة حمتاج. ،اإلصالح بني متخاصمني-العفو والصفح 

أن يفقبل شروعي يف القراءة عل،روهو قراءة القرآن بتدب،مثال حتفيز املشاعر ألحد هذه األعمال
القرآن؟نفسي: ملاذا تريد قراءةسأل أ

ا القـرآن  وأن هذ-3،وأنه من أعظم السبل لنيل مرضاته-2،ها بأن القرآن كالم اهللاوأجيب-1

،والقرب من اهللا عز وجـل -5،وهو من أهم أسباب زيادة اإلميان-4،فيه شفاء ألمراض قليب

6-وأن هذا القرآن هو حبل اهللا املمـدود مـن السـماء إىل    -7،له مثوبة عظيمةاوهو أيض

يف الدارين.  اوعاش سعيد،من الفنت-بإذن اهللا -من متسك به جنا ،األرض

م آياته. وأن من أهم صور هجره: ترك تدبره وتفه،وأخوفها من هجر القرآن-8

عظيمة كان هلا بالغ األثر يف ترمنت بالقرآن واستخرجت منه معاينَوأذكرها بأوقات سابقة -9

التغيري اإلجيايب لسلوكي.  

10-فهيا لنكون من أبنائه. ،التمكني جيلٌ قرآين: إن جيل اوأقول لنفسي مشجع

،وكيف كانت قـراءم بتـدبر  ،عمل على تذكريها ببعض أحوال الصحابة مع القرآنأو-11

وكيف كانوا يعيشون بالقرآن. 

وأنا اخلاسر من عدم قراءته. ،ذكر نفسي بأنين املستفيد من قراءة القرآنوأ-12

 



:تدريبات عملية من القرآن والسنة
وباإلضافة إىل هذه التدريبات علينا كذلك أن نتدرب على استخراج وسائل التحفيز من القـرآن  

:ورة الصـف سحىت حنسن ممارستها يف حياتنا العملية ... ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل يف ؛والسنة
ذَابٍ أَليمٍ * تؤمنونَ بِاللَّـه ورسـوله   أَيها الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من ع{يا

  ـرفغـونَ * يلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل فُِسكُمأَنو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتو  لَكُـم
 ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْكُمخديو كُموبذُن  زالْفَـو كذَل ندع اتني جةً فبطَي ناكسمو

أَيها الَّذين آمنوا كُونـوا  الْعظيم * وأُخرى تحبونها نصر من اللَّه وفَتح قَرِيب وبشرِ الْمؤمنِني * يا
لْحل ميرم نى ابيسا قَالَ عكَم اللَّه ارصأَن ارصأَن نحونَ نارِيوقَالَ الْح ارِي إِلَى اللَّهصأَن نم نيارِيو

صـبحوا  اللَّه فَآمنت طَائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ وكَفَرت طَائفَةٌ فَأَيدنا الَّذين آمنوا علَـى عـدوهم فَأَ  

الذي حتمله اآليات: اإلميان باهللا واجلهـاد يف سـبيله   فالتوجيه ،]14-10ظَاهرِين} [الصف: 

ووسائل التحفيز الذي استخدمت يف تلك اآليات الستثارة املشاعر ودفعها للقيام ،باملال والنفس
نذكر منها: ،كثرية:ذا التوجيه

.مساعاأل} تشجيع واستدراج لفتح يا أَيها الَّذين َآمنوا{
}لُّكُملْ أَدقال.  هسؤال للفت االنتباه والتركيز فيما ي {
}ةارجلَى تب املثل بالتجارة وتقريب معىن الربح من خالهلا. ر} ضع
وترهيب من العـذاب  ،ترغيب يف النجاة بالعمل؛} ترغيب وترهيبتنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ{

بتركه. 
} متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمونَذَللَمعموازنة عقلية وإشعارك بأنك املستفيد من ذلكت {.

وهكذا باقي اآليات. 
،ثقيلتـان يف امليـزان  ،كلمتان خفيفتان على اللسـان ((ومن السنة: قوله صلى اهللا عليه وسلم: 

.  ))سبحان اهللا العظيم،سبحان اهللا وحبمده؛حبيبتان للرمحن
ـ ،ل التذكري باهللا عز وجلفقبل التوجيه بالذكر كان التحفيز من خال ،ب هـذا الـذكر  وأنه حي

وإشعار املستمع بأنه يتم بأقل جمهود. ،والتذكري بالثواب العظيم املترتب عليه
ووسائل التحفيز اليت استخدمت فيها:،نستخرج ما حتمله من توجيه:أمثلة من القرآن والسنة

 



قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتم إِلَـى الْـأَرضِ أَرضـيتم    أَيها الَّذين آمنوا ما لَكُم إِذَا {يا-
يعذِّبكُم عذَابا أَليما بِالْحياة الدنيا من الْآخرة فَما متاع الْحياة الدنيا في الْآخرة إِلَّا قَليلٌ * إِلَّا تنفروا

إِذْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير * إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّـه ويستبدلْ
نْ إِنَّ اللَّهزحلَا ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغا فمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر ينالَّذ هجرأَخ لَ اللَّهزا فَأَننعم
 ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا وهورت لَم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس اللَّها ولْيالْع يه

يمكح زِيزع *و كُمالووا بِأَمداهجقَالًا وثفَافًا ووا خرفإِنْ ان لَكُم ريخ كُمذَل بِيلِ اللَّهي سف فُِسكُمأَن

.]41-38كُنتم تعلَمونَ} [التوبة: 

وأُسـرحكُن  أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن{يا-
ساتِسنحلْمل دأَع ةَ فَإِنَّ اللَّهرالْآخ ارالدو ولَهسرو نَ اللَّهرِدت نتإِنْ كُنو منكُن أَجرا راحا جميلًا * 

ضعفَينِ وكَانَ ذَلك علَى نِساَء النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها الْعذَاب عظيما * يا
تأَعنِ ويترا مهرا أَجهتؤا نحاللْ صمعتو هولسرو لَّهل كُننم تقْني نمو دنا لَها رِزقًـا  اللَّه يِسريا * 

يتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه نِساَء النبِي لَستن كَأَحد من النساِء إِن اتقَكَرِميا * يا
مأَقالْأُولَى و ةيلاهالْج جربت نجربلَا تو كُنوتيي بنَ فقَروفًا * ورعلًا مقَو قُلْنو ضرم نيآتلَاةَ والص ن

ه إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِـريا *  الزكَاةَ وأَطعن اللَّه ورسولَ

28واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفًا خبِريا} [األحـزاب:  

-34[.

ن ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سـنبلَة مائَـةُ   {مثَلُ الَّذي-
 يملع عاسو اللَّهاُء وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبح* ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينونَ الَّذبِعتلَا ي

قَولٌ معـروف  * ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
 يملح غَنِي اللَّها أَذًى وهعبتي قَةدص نم ريةٌ خرفغما*ويآم ينا الَّذهأَي نبِالْم كُمقَاتدلُوا صطبوا لَا تن

وان علَيه تراب والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاَء الناسِ ولَا يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْ
لَى شونَ عرقْدا لَا يلْدص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَصرِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اللَّهوا وبا كَسمٍء مثَلُ *يمو

صابها وابِلٌ فَآتت الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضات اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَ
أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنـةٌ  *لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّه بِما تعملُونَ بصري أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ

 لَـهو ربالْك هابأَصو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف لَه ارها الْأَنهتحت نرِي مجابٍ تنأَعيلٍ وخن نـةٌ  ميذُر
وضفَكَّرتت لَّكُملَع اتالْآي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل قَترتفَاح ارن يهف ارصا إِعهابفَاُء فَأَصا*نَ عـا  يهأَي

 



يلَا تضِ والْأَر نم ا لَكُمنجرا أَخممو متبا كَسم اتبطَي نقُوا مفوا أَننآم ينالَّذ  ـهنبِيثَ موا الْخمم
 يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يهوا فضمغإِلَّا أَنْ ت يهذبِآخ متلَسقُونَ وفنت*   الْفَقْـر كُمـدعطَانُ ييالش

اللَّهلًا وفَضو هنةً مرفغم كُمدعي اللَّهاِء وشبِالْفَح كُمرأْميو يملع عاسـاءُ  *وشي نةَ مكْمي الْحتؤي
وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ 

لظَّالا لمو هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن نـا   مفُوهخإِنْ تو ـيا همفَنِع قَاتدوا الصدبارٍ * إِنْ تصأَن نم نيم

261} [البقرة: لَّه بِما تعملُونَ خبِريوتؤتوها الْفُقَراَء فَهو خير لَكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتكُم وال

-271[ .

-رو وا بِاللَّهنآم}  ـرأَج مفَقُوا لَهأَنو كُمنوا منآم ينفَالَّذ يهف نيلَفختسم لَكُمعا جمقُوا مفأَنو هولس
 يثَـاقَكُمذَ مأَخ قَدو كُمبوا بِرنمؤتل وكُمعدولُ يسالرو ونَ بِاللَّهنمؤلَا ت ا لَكُممو  * كَبِري مـتإِنْ كُن
هو الَّذي ينزلُ علَى عبده آيات بينات ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى النورِ وإِنَّ  * نِنيمؤم  بِكُـم اللَّه

لَربِيلِ اللَّؤي سقُوا ففنأَلَّا ت ا لَكُممو * يمحر وفماثُ السريم لَّهلو ضِهالْأَرو اتو كُمنوِي متسلَا ي
لُوا وقَاتو دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَ أُولَئقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نم اللَّه دعا وكُل

 اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نم * بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح كَرِمي رأَج لَهو لَه فَهاعضا فَينسا حضقَر
ج موالْي اكُمرشب انِهِممبِأَيو يهِمدأَي نيب مهورى نعسي اتنمؤالْمو نِنيمؤى الْمرت موي نات تجرِي * 

 وه كا ذَليهف يندالخ ارها الْأَنهتحت ناحلديد: م] {يمظالْع ز12-7الْفَو[ .

:ومن السنة
،إن بكل تسبيحة صـدقة ؟ليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقونأو((قوله صلى اهللا عليه وسلم: -

يت أحدنا شـهوته  أأي،قال: قالوا: يا رسول اهللا،))أحدكم صدقةعضويف ب،وبكل حتميدة صدقة
أكان عليه فيها وزر؟ وكذلك إذا وضعها ،وضعها يف احلراملويتم أرأ((قال: ؟يكون له فيها أجر

. ))يف احلالل كان له فيها أجر
مثل الفتيلـة تضـيء   :نفسهينسىم الناس اخلري ومثل الذي يعلِّ((وقوله صلى اهللا عليه وسلم: -

.))للناس وحترق نفسها
مت بفضل اهللا

13/7/2013السنة 
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