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 تَْعِرْيف الترغيب َو بَيَاْن َمفهومه .

.فِْي اللَّغة الترغيب : أوالً * 

.  الشيء وطلبهإرادة -

.فِْي اإلْصِطالح الترغيب  : ثانياً * 

ما يشوق المدعو إلى االستجابة، وقبول الحق والثبات عليهكل -

 تَْعِرْيف الترهيب َو بَيَاْن َمفهومه .

. فِْي اللَّغة الترهيب : أوالً * 

(الخوف)تَْخِويُف، تَْفِزيُع   -

.الترهيب  فِْي اإلْصِطالح : ثانياً * 

-عدم كل ما يُخيف ويُحذّر المدعو من عدم االستجابة، أو رفض الحق، أو

عليه وقبولهالثبات 



النفسمخاطبةفيالُمميَّزةالقرآنيةاألساليبمنوالترغيبالترغيبيُعد

والعقابالثواببطريقةاإلنسانية

ليختارمرلهاألتركثمللسامعونقيضهالشيءطرح)التقابلميّزةعلىيعتمد(.

ة الخير كثرت اآليات التي تُرّغب اإلنسان وتخاطبه باللين وتدعوه إلى ممارس

.  والتوسع فيه

تحذير للنفس ونوازعها من السير في االتجاه الخطأ .

اب يكون الترغيب في جنس الطاعات وأنواعها، والترهيب بذكر الوعيد بالعذ

والذنوبوالعقوبات على جنس المعاصي 

 من أنجح األساليب التربوية في أي عصر بشرط أن يكون المضمونيعدان

.  التربوي سويًّا



الكريمالقرآنينهج ً الطرقهذهأكثرويختاراإلنسان،مخاطبةفيِعدةُطرقا

.نفسهفيتأثيرا

 والترهيبالترغيبفي التي وردت عليها آيات القرآن الكريم الِصيَغقد تنوعت

 آية واحدةفأحياناً يكون الترغيب والترهيب في

 تليهاي والترهيب في اآلية التفي آية وتارة أخرى يكون الترغيب

 تلبث من اآليات تحمل الوعد والبشارة، ثم المجموعةوثالثةٌ تأتي 

.آيات تحمل الوعيد واالنذار والترهيبتعقبهاأن 

ع وال قيمة ال يكون أسلوب الترغيب والترهيب معتبراً في الشر

له إذا لم يكن محكوما بالمعايير الشرعية



  القرآنيالقََصص

مونالمضحيثمنالقصصمنغيرهاعنالكريمالقرآنفيالقصةتختلف

والهدف

ي،والجماعالفرديالتغييرمننوعإحداثإلىالقرآنيالقََصصيهدف

النفسيامنهخاصةالمستويات،كافةعلىشاملإيجابيتغييرإحداثإلىوصوالً 

.واالجتماعي

القرآنيللقصصأنّ كما ً وحدةباتإثفييتمثَّلموضوعي،مدلولذاتأهدافا

.المجتمعُهمّ تَ التيالقوانينبعضوشرحالنبوة،صحةوإثباتالسماوية،الرساالت

نكما بيةتر:حيثمنتربوي،مدلولذاتأهدافاالقرآنيالقصصيتضمًّ

اإلسالميةباألخالقوالتزامه.وتعالىسبحانههللالخضوععلىاإلنسان



نساناإلحياةجوانبمختلفتُغطيلوجدناهاالقرآنقِصصاستعرضناولو

دوالوعيوالوعدوالترهيبالترغيببآياتحافلةجاءتالقصصهذهوكل

.واالنذاروالبشارة



هدف البحث

 تحليل مشاهد قصة لقمان التي استخدمت أسلوب

وية واستخالص الدروس الترب، الترغيب والترهيب

 منهج البحث

 (.التفسيري)التحليلي



.



التربويةالدروسوالتحليل:

لقمانحكمة

وتعالىسبحانههللامصدرها.

والعملالقولفيواإلصابةوالفهمالفقهتعنيوالحكمة

إالَّ نطقوايفالأقوالهمالناسيتخيروأنالحكمةدربالسيرفيفيالترغيب

صوابهوماإاليتكلمونوالخيرا

واوأن ألخرينامعوعالقاتهموبحثهموعملهممنهعلمهمفيالصوابيَتَحرُّ

الشكر

العرفاننييعاللغةفيوالشكربالشكر،النعمةيقابلباناإلنسانتُرّغِب

وإظهارهبالشيء

وأحاديثياتأ

ع الشكرعنالتعبيرطرقتَنّوُّ

كفرلمنوالترهيبالكفر

والتغطيةالستريعنيالعربيةاللغةفيوالكفر

النعمةكفروإنَّماالعقيدةكفرهنابالكفرالمقصودوليس



الوعظلغة

وأبنائهماألباءبيناللينالرفيقالوعظلغةباستخدامالترغيب

المتكلمنحووالتوجهاالهتماملفتضرورةالكريمةاآليةفيالنداءأداةاستخدامأفادوقد

.الكالممصدرنحوالسامعمنوالقلبالعقلوتوجيه

لللتحببهناياتي(بُنيَّ يا):قولهفيالتصغيرأسلوباستخدامأنّ كما

باهللالشركمنترهيب

األسباببيانمعلنهيا

المسلمينرغيمعاللينوالخطابالدعوةفيالحسناألسلوباتّباعفيالقرآنيُرّغِب

(والمجتمعللفرد)الظلممنالترهيب

بالوالدينالتوصية

هماإلياإلحسانعدمعاقبةمنوترهيبالوالدين،ورعايةالخيرممارسةفيالترغيب.

"؟"والديهباإلنسانناووصي

يعايشهالممراحللهالقرأنفيذكروالديه،بِرعلىوتحفيزهاإلنسانتذكير.

الوالدةبرّ زيادةفيترغيب

  المصيروإلي

ثناياهفييحملالمبتدأعلى(الخبر)الجملةشبهتقديم ً فيلترهيبواالترغيبمننوعا

.عينهالوقت



الوالدينطاعةبحجةباهللالشركمنالترهيب

ومالزمتهماالوالدينبرّ علىالحرص

والكافرللمشركالوالءمنالترهيب

العلم

(هللاوحدانيةإلىيقود)العلمفيالترغيب

(والتخلفوالظلمالشركإلىيقود)الجهلمنالترهيب

بهمواالقتداءالصالحيناتباع

"إليَّ أنابمنسبيلواتبع"

اإلبقاء على الصلة باهلل تعالى

 وسيخبرهم هللا تعالى بكل ما فعلوهوتعالى، سيرجع إليه سبحانه الجميع

تعالىهللامنباألجرالترغيب

تعالىهللامنالعقوبةمنالترهيب



 اإلنساندقة مراقبة هللا تعالى ألعمال استشعار

اإليجابية  لفعل الخير

 صغرشيء مهما هللا تعالى  عمل أي  لن يضيع

 يبعث الهمة في نفس اإلنسان على العمل

ترغيب خفيٌّ باإلخالص في القول والعمل

ة عليهوعيد لكل من يُسيء ولم يتب ولم يعمل بمقتضيات التوبة َّو أعماله مسجل

السجاياوطيبالصفاتحسن

والفضيلةالخيرنشر

(الصالة)اإليمانإلىالشركمناإلنتقال

يُرفعشعارأويُقالكالممجردليسالدينلهذااالنتماء

(األيجابية)المنكرعنوالنهيبالمعروفاألمر

(عامة)المعامالتفيالصدق

 ّالصبرعلىالحث



  (الكالم واألفعال) السلوك بالقدوة

 لديهم  من الناس وتجعله عنصرا اجتماعيا مقبوال الفرد تقربالتحلي بالصفات التي

بينهموفاعالً 

  باآلخرين االهتمام

 حسنعليهم بوجه مستبشر وتعامل اإلقبال

  االعتدال واالستواء في المشي

 (بإمالة الوجه او المشية) الترهيب من عواقب التكبر

 هللاالذين ال يُحبُّهم الترهيب من الوقوع في زمرة

 األخرينبصوت يزعج به من التكلم الترهيب



؛ونختم بالقول

 ّعتجمفقدآياتها،عددقِلَّةعلىلقمانموعظةإن

وأدبواألعمالاإلعتقاد:وهيالشريعةأصول

يالتاألساسيةاألمورمنوهيالنفس؛وأدبالمعاملة

.إنسانكلحياةفيعنهاِغنىال



 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينوآخر

.


