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 ت َ ْع ِر ْيف الترغيب َو بَيَ ْ
ان َمفهومه .
* أوالً  :الترغيب فِ ْي اللَّغة .
إرادة الشيء وطلبه.ص ِطالح .
* ثانيا ً  :الترغيب ِف ْي اإل ْ
كل ما يشوق المدعو إلى االستجابة ،وقبول الحق والثبات عليه تَ ْع ِر ْيف الترهيب َو بَيَ ْ
ان َمفهومه .
* أوالً  :الترهيب ِف ْي اللَّغة .
يف ،تَ ْف ِزي ُع (الخوف)
 تَ ْخ ِو ُص ِطالح .
* ثانيا ً  :الترهيب فِ ْي اإل ْ
كل ما يُخيف ويُحذّر المدعو من عدم االستجابة ،أو رفض الحق ،أو عدم
الثبات عليه وقبوله

 يُعد الترغيب والترغيب من األساليب القرآنية ال ُمميَّزة في مخاطبة النفس
اإلنسانية بطريقة الثواب والعقاب


يعتمد على ميّزة التقابل (طرح الشيء ونقيضه للسامع ثم ترك األمرله ليختار(.

 كثرت اآليات التي تُر ّ
غب اإلنسان وتخاطبه باللين وتدعوه إلى ممارسة الخير
والتوسع فيه.
 تحذير للنفس ونوازعها من السير في االتجاه الخطأ.
 يكون الترغيب في جنس الطاعات وأنواعها ،والترهيب بذكر الوعيد بالعذاب
والعقوبات على جنس المعاصي والذنوب
 يعدان من أنجح األساليب التربوية في أي عصر بشرط أن يكون المضمون
التربوي سويًّا.

 ينهج القرآن الكريم ُ
طرقا ً ِعدة في مخاطبة اإلنسان ،ويختار أكثر هذه الطرق
تأثيرا في نفسه.
الصيَغ التي وردت عليها آيات القرآن الكريم في الترغيب والترهيب
 قد تنوعت ِ

 فأحيانا ً يكون الترغيب والترهيب في آية واحدة
 وتارة أخرى يكون الترغيب في آية والترهيب في اآلية التي تليها
 وثالثةٌ تأتي مجموعة من اآليات تحمل الوعد والبشارة ،ثم ال تلبث
أن تعقبها آيات تحمل الوعيد واالنذار والترهيب.

 ال يكون أسلوب الترغيب والترهيب معتبرا ً في الشرع وال قيمة
له إذا لم يكن محكوما بالمعايير الشرعية



صص القرآني
القَ َ

 تختلف القصة في القرآن الكريم عن غيرها من القصص من حيث المضمون
والهدف
صص القرآني إلى إحداث نوع من التغيير الفردي والجماعي،
 يهدف القَ َ
وصوالً إلى إحداث تغيير إيجابي شامل على كافة المستويات ،خاصة منها النفسي
واالجتماعي.
 كما ّ
أن للقصص القرآني أهدافا ً ذات مدلول موضوعي ،يتمثَّل في إثبات وحدة
الرساالت السماوية ،وإثبات صحة النبوة ،وشرح بعض القوانين التي تَ ُه ّم المجتمع.
 كما يتض ًّمن القصص القرآني أهدافا ذات مدلول تربوي ،من حيث :تربية
اإلنسان على الخضوع هلل سبحانه وتعالى .والتزامه باألخالق اإلسالمية

 ولو استعرضنا قِصص القرآن لوجدناها تُغطي مختلف جوانب حياة اإلنسان
 وكل هذه القصص جاءت حافلة بآيات الترغيب والترهيب والوعد والوعيد
والبشارة واالنذار.

هدف البحث
 تحليل مشاهد قصة لقمان التي استخدمت أسلوب
الترغيب والترهيب ،واستخالص الدروس التربوية

 منهج البحث
 التحليلي (التفسيري).

.

 التحليل و الدروس التربوية :
 حكمة لقمان
 مصدرها هللا سبحانه وتعالى.
 والحكمة تعني الفقه والفهم واإلصابة في القول والعمل
 الترغيب في السيرفي درب الحكمة وأن يتخير الناس أقوالهم فال ينطقوا إالَّ
خيرا وال يتكلمون إال ما هو صواب
 وأن يَت َح ُّروا الصواب في علمهم منه وعملهم وبحثهم وعالقاتهم مع األخرين
 الشكر
 تُر ِ ّ
غب اإلنسان بان يقابل النعمة بالشكر ،والشكر في اللغة يعني العرفان
بالشيء وإظهاره
 أيات وأحاديث
 تَنّ ُّوع طرق التعبير عن الشكر
الكفر والترهيب لمن كفر
 والكفر في اللغة العربية يعني الستر والتغطية
 وليس المقصود بالكفر هنا كفر العقيدة وإنَّما كفر النعمة

 لغة الوعظ
 الترغيب باستخدام لغة الوعظ الرفيق اللين بين األباء وأبنائهم
 وقد أفاد استخدام أداة النداء في اآلية الكريمة ضرورة لفت االهتمام والتوجه نحو المتكلم
وتوجيه العقل والقلب من السامع نحو مصدر الكالم.
 كما ّ
ي) ياتي هنا لللتحبب
أن استخدام أسلوب التصغير في قوله ( :يا بُن َّ

 ترهيب من الشرك باهلل

 النهي مع بيان األسباب
 يُر ِ ّ
غب القرآن في اتّباع األسلوب الحسن في الدعوة والخطاب اللين مع غير المسلمين
 الترهيب من الظلم ( للفرد والمجتمع)

 التوصية بالوالدين







الترغيب في ممارسة الخير ورعاية الوالدين ،وترهيب من عاقبة عدم اإلحسان إليهما.
"ووصينا اإلنسان بوالديه"؟
تذكير اإلنسان وتحفيزه على بِر والديه ،فيذكر القرأن له مراحل لم يعايشها.
بر الوالدة
ترغيب في زيادة ّ

وإلي المصير
 تقديم شبه الجملة (الخبر) على المبتدأ يحمل في ثناياه نوعا ً من الترغيب والترهيب في
الوقت عينه.



الترهيب من الشرك باهلل بحجة طاعة الوالدين
بر الوالدين ومالزمتهما
 الحرص على ّ
 الترهيب من الوالء للمشرك والكافر

 العلم
 الترغيب في العلم ( يقود إلى وحدانية هللا)
 الترهيب من الجهل( يقود إلى الشرك والظلم والتخلف)

 اتباع الصالحين واالقتداء بهم
ي"
 " واتبع سبيل من أناب إل َّ

 اإلبقاء على الصلة باهلل تعالى
 الجميع سيرجع إليه سبحانه وتعالى ،وسيخبرهم هللا تعالى بكل ما فعلوه
 الترغيب باألجر من هللا تعالى
 الترهيب من العقوبة من هللا تعالى



استشعار دقة مراقبة هللا تعالى ألعمال اإلنسان







اإليجابية لفعل الخير
لن يضيع هللا تعالى عمل أي شيء مهما صغر
يبعث الهمة في نفس اإلنسان على العمل
ي باإلخالص في القول والعمل
ترغيب خف ٌّ
وعيد لكل من يُسيء ولم يتب ولم يعمل بمقتضيات التوبة َّو أعماله مسجلة عليه

 حسن الصفات وطيب السجايا
 نشر الخير والفضيلة
 اإلنتقال من الشرك إلى اإليمان (الصالة)
 االنتماء لهذا الدين ليس مجرد كالم يُقال أو شعار يُرفع
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( األيجابية)
 الصدق في المعامالت (عامة)
ّ
الحث على الصبر




السلوك بالقدوة ( الكالم واألفعال)










التحلي بالصفات التي تقرب الفرد من الناس وتجعله عنصرا اجتماعيا مقبوال لديهم
وفاعالً بينهم
االهتمام باآلخرين
اإلقبال عليهم بوجه مستبشر وتعامل حسن
االعتدال واالستواء في المشي
الترهيب من عواقب التكبر ( بإمالة الوجه او المشية)
الترهيب من الوقوع في زمرة الذين ال يُحبُّهم هللا
الترهيب من التكلم بصوت يزعج به األخرين



ونختم بالقول؛

ّ 
إن موعظة لقمان على قِلَّة عدد آياتها ،فقد جمعت
أصول الشريعة وهي :اإلعتقاد واألعمال وأدب
المعاملة وأدب النفس؛ وهي من األمور األساسية التي
ال ِغنى عنها في حياة كل إنسان .

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

.

