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Abstract
Al-Targhib (Motivation): all that motivates the invitee to respond
positively and to accept the Truth and exercise steadfastness upon it;
whereas al-Tarhib (Intimidation): all that frightens the invitee and warns
him of the consequences of non-acceptance or rejection of the Truth or not
being steadfast on the Truth after accepting it. The importance of this
method comes out clearly from the fact that it is one of the most important
purposes of the revelation of the Qur’an, and that is attained by reminding
people of their Sustainer as well as about the benefits (of acceptance) in
this and the next world, alongside warning them of what may cause them
misery and bad consequences. The Prophet also used this method as the
most important mean of da‘wah ever since Allah charged him with the
duty of propagation of Islam. The same method was also practiced for
calling towards Islam by all the previous Prophets. Because it matches the
human nature and temperament; human nature always lures into things of
which he hopes benefits sooner or later. And this methodology corresponds
to the basic principle of gradation in calling towards Allah. And the mixing
of motivation and intimidation; i.e. the combination of fear and hope is the
utmost quality of the slaves of Allah. Accordingly, Allah the Almighty has
made fear of His punishment and hope for His Mercy two causes by which
hearts benefit from the exhortation and accept the guidance of the Qur’an.
Key Words: Al-Targhib (Motivation),al-Tarhib (Intimidation), consequences
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احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ،ومل جيعل له عوجا ،قيما لينذر بأسا
شديدا من لدنه ،ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أ ّن هلم أجرا حسنا .والصالة
والسالم على خري من أ ِ
ُرسل إىل الثقلني بشريا ونذيرا ،وداعيا إىل اهلل بإذنه وسراجا منريا،
اسنت بسنّته
وعلى آله وأصحابه األخيار ،الذين عبدوا اهلل رغبا ورهبا ،ومن اهتدى هبديه و ّ

إىل يوم الدين.

وجل عليم بشؤون خلقه ،خبري مبصاحل عباده ،أنزل كتابه
أما بعد :فإ ّن اهلل ّ
عز ّ
اجمليد وفقا ملا تقتضيه مصاحلهم يف الدارين ،فخاطب به العقول واملشاعر ،قاصدا بذلك
مواقع التأثري يف اإلنسان ،إذ البشر جمبولون على حب املنافع العاجلة واآلجلة ،واحلرص
املضار يف احلال واملآل ،واالجتهاد يف دفعها .فهو
على اجتالهبا ،ومطبوعون على كره
ّ
كتاب تربية وهتذيب ،وقانون وأحكام ،وتف ّكر واعتبار ،أنزله اهلل لسعادة البشرية مجعاء ،كي
خيرجها من ظلمات اجلهل والكفر والضالل إىل نور العلم واهلدى واإلميان
املادية ،واستشرى داء النفعيّة ،وازدمحت
ويف هذا العصر ،الذي اضطرمت فيه نار ّ

حب الدنيا،
على اإلنسان مشاغل احلياة ،ومتطلّبات املعيشة ،واستوىل على النفوس ّ
واحلرص على وسائل الرتفيه ،ومن مثّ صار اإلنسان أسري شهواته ،ورهن حاجياته،
وكمالياته ،فال يف ّكر إال فيما يراه نافعا له يف العاجل ،وال يعمل إال فيما يرجو فائدته يف

احلال ،يف هذا العصر اشت ّدت احلاجة إىل طرق موضوع الرتغيب والرتهيب ،الذي يقصد به
املضار العاجلة واآلجلة من خالل
تذكري النفوس باملنافع الدنيوية واألخروية ،والتحذير من
ّ

الشر من
بيان ما وعد اهلل على عمل اخلري من الثواب واألجر اجلزيل ،وما أوعد على عمل ّ
ات وما ِيف أاألَر ِ ِ
النكال والعقاب الشديد ،كما يف قوله تعاىل( :ولِلَّ ِه ما ِيف َّ ِ
ي
أ
الس َم َاو َ َ
َ َ
ض ليَ أج ِز َ
(1
الَّ ِذين أَساءوا ِمبا ع ِملُوا وَجي ِز َّ ِ
احلُ أس َن
َح َسنُوا بِ أ
ين أ أ
ي الذ َ
َ َُ َ َ َأ َ

ازیملان دلج 4 :امشرہ ( 1:ونجرى )2202

165

والتوجيه األخروي هو السمة البارزة يف منهج القرآن الكرمي يف الرتغيب والرتهيب،
من غري أن يكون حمصورا عليه ،بل يشمل يف الوقت ذاته الرتغيب يف املنافع العاجلة ،اليت
بالشر .كما
ترتتّب على العمل باخلري ،والرتهيب من
ّ
املضار اآلنيّة ،اليت تكون نتيجة العمل ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى).)(2
ِّع ُك أم َمتَ ً
استَ أغف ُروا َربَّ ُك أم ُمثَّ تُوبُوا إِلَأيه ُميَت أ
يف قوله تعاىلَ ( :وأَن أ
اعا َح َسنًا إ َىل أ َ
اع َقةً ِمثأل ِ ِ ٍ
وقوله تعاىل( :فَِإ أن أ أَعرضوا فَ ُقل أَنأ َذرتُ ُكم ص ِ
ود )(3).
صاع َقة َعاد َوََثُ َ
َ َ
َُ أ أ أ َ

واالنتفاع هبذا املسلك القرآين ،والتأثّر هبذا املنهج الربّاين يتطلّب إميانا بالغيب،
ويقينا باملوعود ،فمن ال يؤمن إال مبا يراه من املشاهد الكونية ،واملناظر الدنيوية ،والتجارب

خص اهلل سبحانه
احملسوسة ال ينجع فيه هذا املنهج ،وال يتأثّر بالوعد والوعيد .ومن هنا ّ
ِ
ِ
ِ
املؤمنني بالذكرى ،واالنتفاع بالقرآن اجمليد .كما يف قولهَ ( :ونُنَ ِّزُل م َن الأ ُق أرآن َما ُه َو ش َفاءٌ
)(4
ِ
ور أمحةٌ لِألم أؤِمنِني وَال ي ِز ُ ِ ِ
ك فَ َال يَ ُك أن
اب أُنأ ِزَل إِلَأي َ
يد الظَّالم َ
ني إَِّال َخ َس ًارا ) .وقوله تعاىل( :كتَ ٌ
ََ َ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ني)(5).
ص أد ِرَك َحَر ٌج مأنهُ لتُ أنذ َر بِه َوذ أكَرى ل أل ُم أؤمن َ
ِيف َ
ومن هنا كان منهج الرتغيب والرتهيب يف القرآن وسيلة للتأثري يف وجدان اإلنسان،
حىت يثري فيه مشاعر الطمع واخلوف ،فيرتتّب على ذلك تربيته على األخالق الفاضلة،
وهتذيبه من األخالق السيئة؛ ليعيش حياة طيبة يف هذه الدنيا ،يكون أساسها اإلميان
والعمل الصاحل ،وتقدمي مرضاة اهلل على شهوات النفس واتباع اهلوى ،وبالتايل يفوز بنعيم
اجلنّة ورضوان اهلل تعاىل ،والنجاة من عقابه وغضبه يف اآلخرة.
اهتم علماء التفسري وعلوم القرآن بإبراز وجوه الرتغيب والرتهيب يف القرآن،
ولقد ّ
املطولة ،ويف تضاعي املسائل املتعدِّدة ،اليت اشتمل عليها
غري ّأنا مبثوثة يف ثنايا الشرو
َّ
التنزيل ،ومل يفردوا هلا ببحوث خاصة ،وتأليفات مستقلّة .واجلدير بالذكر أ ّن علماء التفسري
وعلوم القرآن أعطوا هلذا املنهج نصيبا وافرا من حديثهم عنه يف ثنايا كتبهم ،وإبراز أمهيته
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كثريا ما يقرن اهلل تعاىل بني الرتغيب
ومكانته يف الدعوة والتبليغ ،فاإلمام ابن كثري يقول" :و ً
ك س ِريع الأعِ َق ِ
ِ
اب َوإِنَّهُ
والرتهيب يف القرآن ،كما قال تعاىل يف آخر هذه السورة( :إ َّن َربَّ َ َ ُ
ِ )(6
جدا") .(7ويرى اإلمام أبو السعود أن أسلوب
يم)  ...واآليات يف هذا كثرية ً
لَغَ ُف ٌ
ور َرح ٌ
السنة السنيّة القرآنية ش أف ُع
الرتغيب والرتهيب طريقة سنيّة يف الدعوة والتبشري ،فيقول" :من ُ
ِ
اجلمع بني الرتغيب والرتهيب ،إيفاءً حلق الدعوة بالتبشري واإلنذار") .(8و
الوعد بالوعيد ،و ُ
جعله الزركشي أحد أقسام علوم القرآن الثالثة ،فقال" :وأ ّم علوم القرآن ثالثة أقسام :توحيد

وتذكري وأحكام ،فالتوحيد :تدخل فيه معرفة املخلوقات ،ومعرفة اخلالق بأمسائه وصفاته

وأفعاله .والتذكري :ومنه الوعد والوعيد واجلنة والنار ،وتصفية الظاهر والباطن .واألحكام:
ومنها التكالي كلها وتبيني املنافع واملضار واألمر والنهي والندب") .(9وذكر الشيخ الطاهر
ابن عاشور يف معرض حديثه حول املقاصد األصلية اليت نزل لتبيانا القرآن ،وع ّد منها
الرتغيب والرتهيب ،فقال" :املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري ،وهذا جيمع مجيع آيات
)(10

الوعد والوعيد ،وكذلك احملاجة واجملادلة للمعاندين ،وهذا باب الرتغيب والرتهيب".

وهكذا ديدن علماء التفسري والقرآن يف النظر إىل أمهية الرتغيب والرتهيب وأنه جزء أصيل
من أساليب الدعوة وتبليغ الرسالة.
اهتم أيضا علماء احلديث جبانب الرتبية والتزكية يف مؤلّفاهتم احلديثية ،فنجدهم
و ّ
يف الغالب يعقدون كتاب الرقاق يف جوامعهم ،قاصدين بذلك إيراد األحاديث اليت ترقِّق
وتوجه الناس إىل اهلل والدار اآلخرةِّ ،
وحتذرهم من حمبّة الدنيا واالجنرار وراء املعاصي
القلوبِّ ،

والشهوات .كما أ ّن بعضهم ألّ مصنفات) (11مستقلّة جتمع األحاديث املتعلقة بالرتغيب
والرتهيب بني خمتصر ومطول هادفني إىل تربية األمة وإصالحها عن طريق تنمية الوازع الديين
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يف الرغبة والرهبة .وهبذا كانوا أسبق من علماء التفسري كما يبدو يل يف إفراد هذا املنهج
بالتألي والعناية املستقلّة.
ومعظم اآليات القرآنية تفيد الرتغيب أو الرتهيب بشكل مباشر أو غري مباشر.
حتث على عمل خري مع بيان فضائله ،أو تزجر عن
فتارة ّ
تدل على ذلك بعبارة واضحةّ ،
شر مع ذكر مساوئه .وتارة تفيد ذلك بإشارة بعيدة أو قريبة .وذلك أ ّن القرآن أنزل
عمل ّ
هلداية البشرية ،من خالل اإلميان بالغيب ،فاألحكام العملية يف الغالب مص ّدرة خبطاب
املؤمنني بوص

اإلميان ،وخمتومة ببعض أمساء اهلل ،اليت فيها إشارة إىل الرتغيب ،أو

الرتهيب .والقصص واألمثال الواردة يف القرآن مقصودها االعتبار ،واال ّدكار ،اللذين مها
بعض مسالك الرتغيب والرتهيب.
ومن هنا حاولت إبراز أمهية الرتغيب والرتهيب يف جمال الدعوة والرتبية ،حيث أنّه
من أهم أساليبها ،وأجنع وسائلها .وهذا وقد قسمت البحث إىل مقدمة ،ومبحثني كالتايل:
املبحث األول :بيان معن الرتغيب لغة واصطالحا
الرتغيب لغة:
الرتغيب مصدر للفعل الرباعي املزيد بتضعي

ِ
ب .وهلذه املادة (الراء والغني والباء) معنيان:
َرغ َ

العني ،وأصله الفعل الثالثي اجملرد:

األول :اإلرادة والطلب واحلرص على الشيء ،ويأيت على وزن (فَعِ َل) بكسر العني ،فيقال:
ِ
ِ
ور َغباً بالتحريك :أَراده فهو
ور أغ ََب على قياس َسكَأرى َ
ور أغبةً َ
ب يف الشيء َر أغباً َ
" َرغ َ
ِ )(12
اجلر "يف" .وأما إذا كان الفعل
راغ ٌ
ب"  .وهذا املعن يضطرد إذا كان الفعل متع ّديا حبرف ّ
)(13
ك
اجلر "إيل" فيكون مبعن السؤال والضراعة  ،كما ورد يف التنزيلَ " :وإِ َىل َربِّ َ
متعديا حبرف ّ
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ب") (14أي "بالسؤال وال تسأل غريه فإنه القادر على إسعافك ال غريه") .(15وإذا كان
فَ أار َغ أ
)(16

فيدل على عدم اإلرادة للشئي وتركه عمدا والزهد فيه .
اجلر "عن" ّ
متعديا حبرف ّ

ور َغابة:
ورغُباً َ
ب ُر أغباً ُ
الثاين :السعة والكثرة .ويأيت على وزن( :فَعُ َل) بضم العني ،فيقالَ :ر ُغ َ

ور أغب البطن :كثرة األكل) .(17ويقال يف العطاء
اتسع وعظم فهو رغيب وهي رغيبةُ ،
ِ )(18
ِ
يب ،وكذا الوادي الواسع،
الكثريَ :رغيبَة  ،وللرجل الواسع اجلوف الكثري األكلَ :رغ ٌ
الكثري األخذ للماء ،ويقال أيضا للحوض الواسع وللسقاء :رغيب .ويقال للطريق الواسع:
)(19
ِ
ب.
َرغ ٌ
ب ،ويقال :تراغب املكان إذا اتسع وكل ما اتسع فقد َرغُ َ
وجعل اإلمام الراغب األصفهاين األصل يف معن الرغبة :السعة يف الشيء ،كما
جعل داللة الرغبة على الطلب واإلرادة مأخوذا من املعن األصلي الذي هو السعة ،ويف هذا
يقول" :أصل الرغبة السعة يف الشئ ،يقال َر ُغب الشئ اتسع وحوض رغيب ،وفالن رغيب

الر أغَب :السعة يف اإلرادة قال تعاىلَ ( :ويَ أدعُونَنَا
الر َغ ُ
بوَ
اجلوف وفرس رغيب العدو.والرغبة و َ
ر َغبا ورهبا)) ،(20فإذا قيل ر ِ
ب فيه وإليه يقتضى احلرص عليه ،قال تعاىل" :إنَّا إِ َىل اللَّ ِه
غ
َ ً ًَََ
َ َ
رِ
اغبُو َن") (21وإذا قيل َر ِغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه ،حنو قوله تعاىلَ ( :وَم أن
َ
ِ ِ ِ ِ )(22
ِ
َّ
ت َع أن ِآهلَِيت) )(23والرغيبة العطاء الكثري ،إما لكونه
ب أَنأ َ
يم)  (،أ ََراغ ٌ
يَ أر َغ ُ
ب َع أن ملة إبأ َراه َ
)(24
مرغوبا فيه فتكون مشتقة من الرغبة ،وإما لسعته فتكون مشتقة من الرغبة باألصل".
تدل على املعنني بطريق األصالة،
مادة رغب ّ
ّأما اإلمام أمحد ابن فارس ،فجعل ّ
طلب لشيء واآلخر َس َعةٌ يف شيء.
ويف هذا يقول" :الراء والغني والباء أصالن :أحدمها ٌ
ِ
ِ
بت عنه .ويقال
َّ
فاألول َّ
قلت رغ ُ
ت يف الشيء .فِإذا مل تُِرأده َ
الر أغبة يف الشيء :اإلرادةُ له .رغأب ُ
ِ
الرغيب:
َّيءُ َّ
ور أغبَةً َ
ور أغبا َ
ب َر أغباً ُ
من ّ
الرغبةَ :رغب ير َغ ُ
ور أغ ََب مثل شكوى .واآلخر الش أ
الر ِغيبة:
الواسع اجلَوف .يقال
َّحوة .و َّ
ٌ
فرس رغيب الش أ
حوض رغيب ،وسقاءٌ رغيب .ويقال ٌ
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العطاء الكثري") .(25ويبدو أ ّن هذا هو األقرب للصواب ،حيث أ ّن الصيغة :ر ِ
ب بكسر
غ
َ
َ َ
ب بضم العني وردت مبعن السعة
العني وردت مبعن اإلرادة والطلب ،كما أن الصيغةَ :ر ُغ َ
والكثرة ،واهلل أعلم ،كما يقول اإلمام اجلوهريِ :
ور َغباً
"رغأب ُ
ت يف الشئ ،إذا أردتَه ،رغبةً َ
َ
)(26
ِ
ب
ب ُر أغباً ُ
بالتحريك"  .ويقول اإلمام ابن منظورَ :
كل ما اتّسع فَ َقد َرغُ َ
"رغُ َ
ورغُباً :و ّ
)"(27

ُر أغباً.

والرتغيب من باب التفعيل مصدر للفعل الرباعي ،املزيد بالتضعي  .والتضعي

واهلمزة يف

الغالب جيعالن الفعل الالزم متعديا) ،(28فيكون معناه :أوجد الرغبة يف غريه ،فجعله يَ أر َغب
ِ
ورغَّبَه أ أَعطاه ما
يف الشئ .كما يقول ابن منظور" :وأ أَر َغبَِين يف الشَّيء ورغَّبَِين ً
مبعن َ
ِ )(29
ور َّغب إليه ورغَّبَه ترغيبا :أعطاه ما
غريه
الشيء
يف
أرغب
و
"
العروس:
تاج
ويف
.
ب"
َ
َرغ َ
رغب") .(30واملشهور يف االستعمال التفعيل،أي :الرتغيب ،دون اإلفعال ،أي :اإلرغاب.
الرتغيب اصطالحا:
تشوق املدعوين
هو األسلوب
الدعوي ،املشتمل على موعودات آجلة ،أو عاجلةِّ ،
ّ

إىل القيام بعمل ما ابتغاء وجه اهلل .قال األستاذ عبد الكرمي الزيدان" :نقصد بالرتغيب :كل
املدعو اىل االستجابة وقبول احلق والثبات عليه") .(31وقال األستاذ عبد الرمحن
يشوق
ما ِّ
ّ
النحالوي يف التعري به" :وعد يصحبه حتبيب وإغراء ،مبصلحة أو لذة أو متعة آجلة...
خالصة من الشوائب ،مقابل القيام بعمل صاحل ،أو االمتناع عن لذة ضارة أو عمل سيئ
ابتغاء مرضاة اهلل") .(32الشارع احلكيم خبري بكوامن النفس البشرية يف حرصها دائما على
املنافع العاجلة واآلجلة ،واجتهادها يف السعي على حتصيل املطالب املرغوبة ،فاستعمل هذا
األسلوب لتحريض اإلنسان على األعمال الصاحلة ،اليت تتيح له الفوز يف احلياة الدنيا،
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تؤدي إىل الراحة األبدية ،والنعيم املقيم يف احلياة األخروية،
وحتل مشاكله املتنوعة فيها ،كما ِّ
ّ

مبيِّنا يف كتابه العزيز تفاصيل النتائج املرتتِّبة على تلك األعمال يف العاجل ،واآلجل.

وقال أبو الوليد الباجي يف إيضا معن الرتغيب" :معن الرتغيب يف اجلهاد اإلعالم
بعظيم ثوابه وجزيل أجره لريغب الناس فيه .وأكثر ما يوص

بالرغائب ما قصر عن رتبة

الوجوب؛ ألن العمل إمنا يوص بأمت أحواله ،إال أنه مل يقصد ههنا للوص له بوجوب وال
)(33

غريه ،وإمنا قصد احلض على فعله باإلخبار عن جزيل ثوابه".

وأساليب الرتغيب

وأنواعها كثرية يف نصوص القرآن الكرمي ،سأذكر طرفا منها يف هذا البحث إن شاء اهلل
تعاىل.
املبحث الثاين :بيان معن الرتهيب لغة واصطالحا
الرتهيب لغة:
ب" ،والذي كان أصله
الرتهيب لغة :هو مصدر للفعل الرباعي ،املزيد بالتضعي َ
"رَّه َ
)(34
الثالثيِ :
ب" ،كعلم وفر  .وهلذه املادة (الراء واهلاء والباء) أصالن :
َ
"ره َ

يدل على خمافة مع حترز واضطراب ،كما قال تعاىل( :وإِيَّاي فَارهب ِ
ون) )(35أي
أحدمهاّ :
َ َ أَُ
ّ
فخافون .يقال :رِهب ي رهب رأهبةً ورأهباً ورأهباً ورهباً بالت ِ
ورِهبَهُ َرأهباً:
َ َ َأ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
أ
َّح ِريك ،أَي :خافَ .
الرأهبَاء).(36
ب بالضم ،و َّ
االس ُمُّ :
الرأه ََب بال َفأت ِح ويُ َ
خافه .و أ
الرأه ُ
الرأهبَاء و ُ
ض ُّم ،ومي ّدان أي َ

اجملرد من هذا الفعل أنّه يرد تارة على اللزوم من غري
ويظهر من سياق اللغويني ملعن الثالثي ّ
ِ
ب فالن ،أي :خاف ،وتارة يتع ّدى إىل مفعول به ،فيقال:
احتياج إىل مفعول به ،فيقالَ :ره َ
ِ
استَ أرَهبَهُ :أخافه،
"أرَهبَهُ و أ
َرهبَه ،أي :خاف غريه .ويقال عند زيادة الفعل ببعض الزيادات :أ
)(38
)(37
الرجل إذا صار َر ِاهباً خيشى اللّه تعاىل".
وتَ َرَّهبَهُّ :
ب ّ
توعده"  .ويقال " :تَ َرَّه َ
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)(39
فالرأهب :الناقة املهزولة جدا ،وكذا الضامر من اإلبل،
،
يدل على الدقّة واخل ّفة
والثاينّ :
َ

الرَهابة كالسحابة :عظم صغري يف الصدر مشرف على
كما يقال للسهم الرقيقَ :رأهب ،و َّ
البطن) .(40واملعن األول هو الذي يتناسب مع املعن االصطالحي للرتهيب.
قياسي منَ :رَّهب ترهيبا ،وهذه الصيغة مل أجدها  -حسب
والتَ أرِهيب :مصدر
ّ
اطالعي -يف معظم كتب اللغويني القدامى لل ّداللة على التخوي  ،وإّمنا وجدهتا تأيت ملعن
بصلبه") .(41وكذا

ب اجلمل :نض مث برك من ضع
الزم كما أثر من قول العربَ :
"رَّه َ
"رَّهبَت ناقة فالن ،فقعد عليها حياييها) :(42أي جهدها السري فعلفها ،وأحسن إليها
قوهلمَ :
حىت ثابت إليها نفسها" (43).وأما داللتها على معين التخوي
إحدى القراءات العشر لقوله تعاىل( :تُ أرِهبُو َن بِِه َع ُد َّو اللَّ ِه َو َع ُد َّوُك أم).)(44كما قرأ بذلك
حجة .ويف هذا يقول اإلمام األزهري" :قرأ يعقوب :تَُرِّهبُو َن،
رويس عن يعقوب ،وكفى هبا ّ
بفتح الراء وتشديد اهلاء ،وقرأ الباقون :تُ أرِهبُو َن بسكون الراء" ،مث قال" :املعن واحد يف
تَُرِّهبُو َن و تُ أرِهبُو َن") .(45وقد أورد ابن منظور صيغة الرتهيب ،ال ّدالة على التخوي يف لسان
والتفزيع فقد جاءت يف

وفزعه" (46).واجلدير بالذكر أ ّن معظم
استَ أرَهبَه :أخافه ّ
ورَّهبه و أ
العرب ،قائال" :وأ أَرَهبه َ
اللغويني أوردوا صيغيت اإلرهاب ،واالسرتهاب فقط ،لل ّداللة على اإلخافة والتفزيع .كما

)(47
استَ أرَهبَه ،إذا أخافه"  ،وتاج العروس" :وأ أَرَهبَهُ
جاء يف صحا اجلوهري" :أ أَرَهبَه و أ
َخافَهُ وفَ َّز َعهُ" (48).وعلى هذا فالرتهيب مصدر ثابت قياسا ولغة؛ للداللة على
استَ أرَهبَه ؛ أ َ
وأ

ختوي الغري ،وإيصال الرهبة إىل قلبه ،واهلل أعلم.

الرتهيب اصطالحا:
هو إيصال الرهبة يف قلوب السامعني عن طريق ذكر الوعيد والتهديد بعقوبة ترتتّب
على اقرتاف ذنب ،أو تفريط يف فريضة ،أوعن طريق ذكر صفات العظمة اإلهلية ،ويف ذلك
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املدعو وحيذره من عدم االستجابة ،أو

رفض احلق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله") .(49وقال األستاذ عبد الرمحن النحالوي أيضا:
"وعيد ،وهتديد بعقوبة ترتتب على اقرتاف إمث ،أو ذنب مما نى اهلل عنه أو على التهاون يف
أداء فريضة مما أمر اهلل به ،أو هو هتديد من اهلل يقصد به ختوي

عباده ،وإظهار صفة من

صفات اجلربوت ،والعظمة اإلهلية ،ليكونوا دائما على حذر من ارتكاب اهلفوات
)(50

واملعاصي" .

مايضره يف العاجل واآلجل استعمل الباري
وملا كان اإلنسان جمبوال على كراهية
ّ
ليقوم اعوجاج اإلنسانِّ ،
وحيذره من
جل وعال سوط التخوي والرتهيب يف حمكم تنزيله ِّ
ّ
مزالق اهلالك ،حىت يبتعد عن انتهاك احلرمات خوفا من العقاب والنكال ،فصار هذا
األسلوب مع مقابله الرتغيب من أجنع وسائل الدعوة للنفس البشرية عرب التاريخ وسري
األنبياء واملصلحني.
المبحث الثالث :بيان أهمية مبدأ الترغيب والترهيب
ال ختفى أمهية الرتغيب والرتهيب يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،وتربية اجملتمع على اخلري
الدعوي النفس البشرية اليت جبلت على
والفضيلة .فلقد استهدف القرآن الكرمي يف خطابه
ّ

الشر ،واالجتهاد على دفعه
ّ
حب اخلري ،واحلرص على اجتالبه وحتصيله ،إىل جانب كراهية ّ
والتوقِّي منه ،قصدا منه إلصالحها وتربيتها على األخالق الفاضلة ،وتزكيتها من األخالق

احلق ،والثبات عليه .ومن هنا جند القرآن الكرمي مشحونا هبذا
الذميمة ،وداللتها على ّ
األسلوب يف مجيع سوره وآياته ،كما أ ّن السنّة النبوية زاخرة باألحاديث املفيدة للرتغيب
والرتهيب .وملا نزل القرآن اجمليد هلداية البشرية مجعاء ،فال عجب أن كان هذا األسلوب هو
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املستمر ألمراض اإلنسان ،يستخدم عند
املرجح على غريه من األساليب ،إذ هو العالج
َّ
ّ
ويستمر معه يف حياته كلِّها ،للرتقي به إىل املراتب العليّة،
أول وهلة يف دعوته إىل اإلسالم،
ّ

والدرجات السنيّة من مقامات اإلميان .وقد تتابعت الرسل عليهم الصالم والسالم يف
االهتمام هبذا األسلوب يف دعوة أقوامهم إىل اهلل مبشرين ومنذرين؛ إذ القرآن الكرمي حافل
بتاريخ جهودهم الدعوية ،ومعاجلتهم ألقوامهم يف التقومي واإلصال  ،واهلداية واإلرشاد.

مفصلة يف النقاط التالية:
وتظهر أمهية هذا األسلوب ّ

مهامه اليت نزل من
أهم مقاصد نزول القرآن ،إذ كان من أعظم ّ
أوال :إ ّن هذا األسلوب من ّ
أجل حتقيقها تذكري الناس برِّهبم ،ومبصاحلهم الدينية والدنيوية ،إىل جانب إنذارهم وحتذيرهم
مما يسبِّب هلم الشقاء وسوء العاقبة ،حىت إذا تأثّرت قلوهبم ،وتذ ّكروا أسرعوا إىل العمل مبا
يكفل هلم الفال والفوز يف الدارين ،وجتنّبوا ما يسبِّب هلم الغنب واخلسار يف الدنيا واآلخرة.
ويف ذلك يقول اهلل عز وجل( :إِ َّن ه َذا الأ ُقرآ َن ي ه ِدي لِلَِّيت ِهي أَقأ وم وي بشِّر الأمؤِمنِ َّ ِ
ين
َ َ ُ َ َُ ُ ُ أ َ
أ َأ
َ
ني الذ َ
ّ ّ
َن َهلم أَجرا َكبِريا .وأ َّ َّ ِ
ي عملُو َن َّ ِ ِ
ين َال يُ أؤِمنُو َن بِ أاآل ِخَرةِ أ أَعتَ أدنَا َهلُ أم َع َذابًا
الصاحلَات أ َّ ُ أ أ ً ً َ
َأ َ
َن الذ َ
ِ
يما) .)(51يقول الشيخ السعدي" :فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة ،وذكر األسباب
أَل ً
تستحق هبا النذارة وهو ض ّد
اليت تنال هبا البشارة ،وهو اإلميان والعمل الصاحل ،واليت
ّ
ِ ِ
ذلك" (52).وقال تعاىل أيضا( :فَِإَّمنَا ي َّسرنَاه بِلِسانِ ِ
ني َوتُأن ِذ َر بِِه قَ أوًما
َ أ ُ َ َ
ك لتُبَشَِّر بِه الأ ُمتَّق َ
)(53
يسر ألفاظ القرآن ومعانيه ،ليحصل املقصود
وتعاىل
سبحانه
اهلل
ن
أ
اآلية:
ومعن
.
)
لُدًّا
ّ
ّ
النيب صلى اهلل عليه وسلم املتّقني برتغيبهم يف الثواب العاجل
منه واالنتفاع به ،حىت ّ
يبشر ّ
واآلجل ،وينذر األش ّداء يف الباطل من أهل الكفر واإلجرام بتحذيرهم من عاقبة متاديهم يف
)(54

السيء يف الدنيا واآلخرة.
الباطل من اجلزاء ّ
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والشتمال القرآن على التذكرة العامة للعباد أوجه متعدِّدة ،كما يقول اإلمام ابن
يذكر العباد مبصاحلهم يف معاشهم ومعادهمِّ ،
القيم ..." :فإنه ِّ
ويذكرهم باملبدأ واملعاد،
ويذكرهم بالرب تعاىل وأمسائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عبادهِّ ،
ِّ
ويذكرهم باخلري ليقصدوه
ويذكرهم بنفوسهم وأحواهلا وآفاهتا وما تكمل بهِّ ،
وبالشر ليجتنبوهِّ ،
بعدوهم وما
ويذكرهم ِّ
أي األبواب والطرق يأيت إليهمِّ ... ،
ويذكرهم
يريد منهم ،ومباذا حيرتزون من كيده ،ومن ّ
)(55
بأسه وش ّدة بطشه وانتقامه ممن عصى أمره وكذب رسلهِّ ،
ويذكرهم بثوابه وعقابه".
أهم العلوم اليت حواها القرآن الكرمي علم التذكري ،الذي هو الرتغيب
ومن ّ
والرتهيب ،كما يقول اإلمام أبوبكر بن العريب" :وأما علوم القرآن فثالثة :توحيد وتذكري
وأحكام ،فالتوحيد يدخل فيه معرفة املخلوقات ،ومعرفة اخلالق بأمسائه وصفاته وأفعاله.
والتذكري :منه الوعد والوعيد واجلنّة والنار وتصفية الظاهر والباطن .واألحكام منها:
التكالي كلها ،وتبيني املنافع واملضار ،واألمر والنهي والندب ،ولذلك كانت الفاحتة ّأم
القرآن؛ أل ّن ّّ فيها األقسام الثالثة ،وسورة اإلخالص ثلثه؛ الشتماهلا على أحد األقسام
)(56

الثالثة ،وهو التوحيد".

كأهم
ثانيا :ومما يظهر أمهية الرتغيب والرتهيب أ ّن النيب صلى اهلل عليه وسلّم استخدمهّ ،
وسيلة من وسائل الدعوة منذ أمره اهلل بالتبليغ عند بزوغ فجر اإلسالم ،فلم يكن للرسول
صلى اهلل عليه وسلم يف العهد املكي سلطة على الناس ليذعنوا لإلسالم غري وسيلة الرتغيب
"أول ما أوحى إليه ربُّه تبارك وتعاىل :أن يقرأ باس ِم ربه الذى
والرتهيب ،كما يقول ابن قيمَّ :
يأمره إذ ذاك بتبليغ ،مث أنزل عليه" :يَا
خلق ،وذلك أول نبوته ،فأمره أن يقرأ ىف نفسه ،ومل أ
أيُّها الأمدَّثِّر قُم فَأَنأ ِذر") (57فنبأه بقوله :اقأ رأ ،وأرسله ب يا أَيُّها الأمدَّثِّر ،مث أمره أن ي ِ
نذ َر
َ ُ ُ أ أ
ُ
َ َ ُ ُ
َ
ِ
العرب قاطبة ،مث
عشريتَه األقربِ َ
أنذر َم أن َح أوَهلُم من العرب ،مث أنذر َ
ني ،مث أنذر َ
قومه ،مث َ

ازیملان دلج 4 :امشرہ ( 1:ونجرى )2202

175

ض َع عشرة سنة بعد نبوته يُأن ِذ ُر بالدعوة بغري قتال وال ِجزية ،ويُؤمر
أنذر العالَ ِمني ،فأقام بِ أ
)(58
الصفح".
بالك ِّ والص ِرب و َّ
توضح مواقفه الدعوية مع قريش يف استخدام اإلنذار والرتهيب
ومن القصص اليت ِّ
(وأَنأ ِذ أر
ما رواه الصحايب اجلليل عبد اهلل ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال« :لَ َّما نََزلَ أ
ت َ
ك أاألَقأ ربِني) )ِ (59
ِ
الص َفا فَ َج َع َل يُنَ ِادي":يَا بَِين
صلَّى اللَّهُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم َعلَى َّ
صع َد النِ ُّ
َعش َريتَ َ َ َ
َّيب َ
َ
ِ
ِ
ي" لِبطُ ِ
ون قَُريأ ٍ
الر ُج ُل إِذَا َملأ يَ أستَ ِط أع أَ أن َخيأُر َج أ أَر َس َل
اجتَ َمعُوا فَ َج َع َل َّ
ش َح َّىت أ
ف أه ٍر يَا بَِين َعد ٍّ ُ
ر ُس ًوال لِيَ أنظُر َما ُهو فَ َجاء أَبُو َهلَ ٍ
َخبَ أرتُ ُك أم أ َّ
َن َخأي ًال بِالأ َو ِادي
ش فَ َق َ
ال" :أ ََرأَيأتَ ُك أم لَ أو أ أ
ب َوقَُريأ ٌ
َ
َ َ
َ
تُِريد أَ أن تُغِري علَي ُكم أَ ُكأنتم م ِ
ال" :فَِإ ِّين نَ ِذ ٌير
ك إَِّال ِص أدقًا قَ َ
ُ
صدِّق َّي" قَالُوا :نَ َع أم َما َجَّربأنَا َعلَأي َ
َ َ أ أ ُأ ُ َ
ِ ِ ِ
اب ش ِد ٍ
ال أَبُو َهلَ ٍ
ت
يد" فَ َق َ
ني يَ َد أي َع َذ ٍ َ
ب تَبًّا لَ َ
ت (تَبَّ أ
ك َسائَر الأيَ أوم أَهلََذا َمجَ أعتَ نَا فَنَ َزلَ أ
لَ ُك أم بَ أ َ
يَ َدا أَِيب َهلَ ٍ
ب ).
ب َوتَ َّ
ب َما أَ أغ َن َعأنهُ َمالُهُ َوَما َك َس َ

)(60) (61

»

هذا يف الرتهيب ،ويف الرتغيب

منثّل بقصة أخرى وقعت للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف مسريته الدعوية األوىل ،كما يرويها
طارق احملاريب ،رضي اهلل عنه ،حيث يقول ":رأَيت رس َ ِ
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم َمَّر ِيف
ول اللَّه َ
َأ ُ َُ
س ِ
وق ِذي الأ َم َجا ِز َو َعلَأي ِه ُحلَّةٌ محَأَراءَُ ،وُه َو يَ ُق ُ
َّاس ،قُولُواَ :ال إِلَ َه إَِّال اللَّهُ
ُ
ول «:يَا أَيُّ َها الن ُ
َّاس
تُ أفلِ ُحوا»َ ،وَر ُج ٌل يَأتبَ عُهُ يَ أرِميَهُ بِ أ
احلِ َج َارِة قَ أد أ أَد َمى َك أعبَ أي ِه َوعُ أرقُوبَأي ِهَ ،وُه َو يَ ُق ُ
ول :يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
تَ :م أن َه َذا؟ قَالُوا :غُ َال ُم بَِين َعأب ِد الأمطَّلِ ِ
تَ :م أن َه َذا
ب ،فَ ُق أل ُ
اب ،فَ ُق أل ُ
َال تُطيعُوهُ فَِإنَّهُ َك َّذ ٌ
ُ
َّ ِ
ِِِ
احلِ َجارةِ؟ قَالُواَ :ه َذا َعأب ُد الأ ُعَّزى أَبُو َهلَ ٍ
ب" (62).
الذي يَأتبَ عُهُ يَ أرميه ب أ َ
وقد ذكر اهلل عز وجل يف غري آية وص الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالبشارة
والنذارة ،مما ي ّدل على أمهيتهما يف الدعوة إىل اهلل ،وتبليغ دينه .ومن ذلك قوله تعاىل( :يَا
ِ
أَيُّها النَِّيب إِنَّا أَرس ألن َ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ
اجا ُمنِ ًريا) .)(63يقول
َ ُّ أ َ َ
اك َشاه ًدا َوُمبَشًِّرا َونَذ ًيراَ .وَداعيًا إ َىل اللَّه بإ أذنه َوسَر ً
املسر ملن خيرب به ،والوعد
ابن عاشور" :واملبشر :املخرب بالبشرى والبشارة ،وهي احلادث ّ
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بالعطية ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم مبشِّر ألهل اإلميان واملطيعني مبراتب فوزهم ...
والنذ ير :مشتق من اإلنذار وهو اإلخبار حبلول حادث مسيء أو قرب حلوله ،والنيب عليه
الصالة والسالم منذر للذين خيالفون عن دينه من كافرين به ومن أهل العصيان مبتفاوت
)(64

مؤاخذهتم على عملهم".

ثالثا :يعترب أسلوب الرتغيب والرتهيب أساسا لدعوة الرسل عليهم السالم .وكما سبق أن
بيّنت أمهية هذا األسلوب يف دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،فإ ّن اهلل تعاىل أرسل الرسل

مبشرا لقومه ومنذرا هلم ،وكانوا جمتهدين يف
مبشرين ومنذرين ،فلم يبعث رسول إال وكان ِّ
ِّ
إصال البشرية وداللتهم على ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة .قال تعاىلَ ( :وَما نُأرِس ُل
ِِ
الأ ُم أر َسلِ َ َِّ
ف َعلَأي ِه أم َوَال ُه أم َأحيَزنُو َن) .)(65أي
َصلَ َح فَ َال َخ أو ٌ
ين فَ َم أن َآم َن َوأ أ
ين َوُمأنذر َ
ني إال ُمبَ ِّش ِر َ
"بالرتغيب والرتهيب") .(66فأخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية عن غرض إرسال الرسل ،وأ ّنا

فكأنم ال
الدعوة إليه بالبشارة والنذارة ،مؤِّكدا على ذلك بأسلوب احلصر واالختصاصّ ،
عمل هلم غري التبشري واإلنذار .وهذا يؤِّكد دور أسلوب الرتغيب والرتهيب وأمهيته يف دعوة
األنبياء والرسل.
رابعا :أ ّن الرتغيب والرتهيب موافق للجبلّة اإلنسانية ،والطبيعة البشريّة ،فاملرء دوما جمبول
على الطمع فيما يرجو نفعه يف العاجل أو اآلجل ،كما أنّه مطبوع على الكره ملا يتوقّع
مضرته يف احلال أو املآل .ومن هنا تظهر أمهية الرتغيب والرتهيب ،حيث إ ّن اإلنسان
ّ
يتشجع إىل عمل اخلري النافع له يف الدنيا واآلخرة ،كما أنّه بوسيلة الرتهيب
بوسيلة الرتغيب ّ
املدعو مؤمنا
خاصة إذا كان
الشر ،الذي ِّ
يؤدي به إىل اهلالك واخلسارةّ ،
ّ
ينزجر عن عمل ّ
مبو ّاد هذا الرتغيب أو الرتهيب ،ومن مثّ جيزم بصدق الوعد والوعيد ،فحينئذ يؤيت الرتغيب
والرتهيب َثاره.

ازیملان دلج 4 :امشرہ ( 1:ونجرى )2202

177

وملا كان الباري جل وعال خبريا بكوامن النفوس البشرية ،وخفايا الصدور
اإلنسانية ،ومهسات اخلوطر ،اليت جتول يف فؤاد اإلنسان استخدم هذا األسلوب يف كتابه
ورهب ،قاصدا بذلك إصال النفوس البشرية ،وتقومي اعوجاجها ،وتزكيتها
اجمليد ،فرغّب ّ
من رواسب اجلاهلية ،ورذائل الشهوات ،وأدران الشبهات ،كما قال( :أََال يَ أعلَ ُم َم أن َخلَ َق
اخلَبِري)) .(67ويف هذا يقول األستاذ عبد الرمحن النحالوي" :بين هذا األسلوب
َوُه َو اللَّ ِطي ُ أ
الرتبوي اإلسالمي على ما فطر اهلل عليه اإلنسان من الرغبة يف اللذة والنعيم ،والرفاهية
وحسن البقاء ،والرهبة من األمل والشقاء وسوء املصري .ويشرتك احليوان مع اإلنسان يف أدىن
درجات هذه الرغبة والرهبة ،فجميع الكائنات احلية تقريبا ،تبتعد عما يؤذيها حال شعورها
)(68
حب اخلري،
يزة
ر
فغ
به ،وتقبل على ما يلذها ،وحيقق استمرار احلياة هلا أو جلنسها" .
ّ
وسجيّة كراهية الشر متأصلة يف فطرة اإلنسان ،إال أ ّن البشر غافلون عن املنافع األخروية

أخر اهلل
ومضارها؛ إذ أ ّنا غائبة عن مبلغ علمهم ،وآثارها مل تصل إليها رؤيتهم ،وقد ّ
ّ
موعدها إىل أجل مسمى.
التدرج يف الدعوة إىل
خامسا :ومما يزيد من أمهية وسيلة الرتغيب والرتهيب تناسبه مع مبدأ ّ
اهلل تعاىل ،حيث أ ّن اإلنسان يف بداية تقبّله للدعوة حيتاج إىل التعاهد
املستمر ،والتلطّ
ّ
للتو من ربقة اجلاهلية ،اليت نشأ عليها،
الدؤوب يف توجيه األوامر والنواهي إليه ،فإنّه اخنلع ّ

وغُ ِّذي بألبانا منذ نعومة أظفاره ،ومن مثّ فإ ّن آثارها ال تنمحي عن النفس أول وهلة،
وأوضارها ال تزول عن القلب بكل سهولة .ومن هنا يستدعي األمر يف البداية إىل حكمة
إىل حني يشت ّد عود اإلميان ،ويستقيم اعوجاج األخالق ،وتنفطم

ورويّة ،وهدوء وتلطّ
باملدعو على
النفس عن الشهوات .وعلى هذا فالرتغيب والرتهيب عامل مساعد يف السري
ّ
التدرج إىل حني الوصول به إىل الكمال والتمام ،وال ميكن الوصول إىل هذا الكمال
سلّم ّ
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إال بتهئية النفوس ّأوال ،وتوطينها على األمر والنهي من خالل التشويق والرتغيب إىل املنافع
واملصاحل العاجلة واآلجلة أو التحذير والرتهيب من املضار واملهالك اليت ترتتب من تضييع

األوامر وارتكاب املناهي.
وممّا يؤِّكد على ذلك استقراء السور واآليات اليت نزلت يف العهد املكي ،حيث كان
عهد املؤمنني باجلاهلية قريبا ،وانفصاهلم عن الشرك بات وشيكا ،فكانت الوسلية إىل اإلقرار
بالتوحيد والرسالة ذكر اجلنة والنار ،والرمحة والعذاب ،والثواب واجلزاء ،وسري األمم السابقة
مع أنبيائهم وما حصل هلم يف الدنيا من النكال والعقاب أو الرمحة واإلجناء .ويالحظ يف
ترسخ اإلميان يف قلوب املؤمنني عن طريق آيات
هذه الفرتة أ ّن األحكام العملية مل تنزل حىت ّ

الرتغيب والرتهيب .وإىل ذلك أشارت عائشة رضي اهلل عنها فيما يري عنها البخاري بسنده
ِِ
ِ ِ
عن يوس ُ بن ماه ٍ
ني َر ِض َي اللَّهُ َعأن َها إِ أذ َجاءَ َها ِعَراقِ ٌّي
ك قَ َ
ال «:إِ ِّين عأن َد َعائ َشةَ أ ُِّم الأ ُم أؤمن َ
ُ ُ أُ َ َ
ك قَالَ ِ
ِِ
ضُّرَك قَ َ
فَ َق َ
ال أ ُّ
ت َوأحيَ َ
ص َح َف ِ أ
ك َوَما يَ ُ
َي الأ َك َف ِن َخأي ٌر قَالَ أ
ال يَا أ َُّم الأ ُم أؤمن َ
ني أَ ِر ِيين ُم أ
ت ملَ
ِ
ت قَ أب ُل إَِّمنَا نََزَل
قَ َ
ت َوَما يَ ُ
ال لَ َعلِّي أ َُولِّ ُ الأ ُق أرآ َن َعلَأيه فَِإنَّهُ يُ أقَرأُ َغأي َر ُم َؤلَّ ٍ قَالَ أ
ضُّرَك أَيَّهُ قَ َرأ َ
)(69
ص ِل فِيها ِذ أكر أ ِ
أ ََّو َل ما نَزَل ِمأنه س ِ
ِ
َّاس إِ َىل
ن
ال
اب
اجلَنَّة َوالنَّا ِر َح َّىت إ َذا ثَ َ
َ َ ُ َُ
ُ
ورةٌ م أن الأ ُم َف َّ َ ُ
أِ
اخلَ أمَر أَبَ ًدا َولَ أو
ع أ
احلََر ُام َولَ أو نََزَل أ ََّو َل َش أي ٍء َال تَ أشَربُوا أ
احلَ َال ُل َو أ
اإل أس َالِم نََزَل أ
اخلَ أمَر لََقالُوا َال نَ َد ُ
ٍ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم َوإِ ِّين
ع ِّ
نََزَل َال تَ أزنُوا لََقالُوا َال نَ َد ُ
الزنَا أَبَ ًدا لََق أد نََزَل مبَ َّك َة َعلَى ُحمَ َّمد َ
)(70
ِ
ورةُ الأبَ َقَرِة
اعةُ َم أو ِع ُد ُه أم َو َّ
ب( :بَ أل َّ
اعةُ أ أَد َهى َوأ ََمُّر) َ .وَما نََزلَ أ
الس َ
الس َ
ت ُس َ
َجلَاريَةٌ أَلأ َع ُ
)(71
ِ
ويقرر
ِّس ِاء إَِّال َوأَنَا ِعأن َدهُ قَ َ
آي ُّ
الس َوِر »ِّ .
ص َح َ فَأ أَملَ أ
َخَر َج أ
ال فَأ أ
ت لَهُ الأ ُم أ
ت َعلَأيه َ
َوالن َ
التدرج بالرتغيب والرتهيب اإلمام ابن حجر يف شرحه للحديث ،فقال" :أشارت إىل
مبدأ ّ
احلكمة اإلهلية يف ترتيب التنزيل وأ ّن أول ما نزل من القرآن الدعاء إىل التوحيد والتبشري

للمؤمن واملطيع باجلنة وللكافر والعاصي بالنار فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت
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األحكام وهلذا قالت ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا ال ندعها وذلك ملا طبعت
)(72

عليه النفوس من النفرة عن ترك املألوف"

ومن هنا ،فقد كثر يف القرآن الذي نزل مبكة سياق آيات الرتغيب والرتهيب؛ إذ
كانت هذه املرحلة من مراحل الدعوة اإلسالمية مبثابة األساس للبناء الشاهق الذي سيبن
عليه الحقا ،ممّا اقتضى تقوية اإلميان ،الذي ميثّل ذلك األساس من خالل الرتغيب
القوي إىل امتثال األوامر ،واالجتناب عن النواهي .ومن مثّ نزل
والرتهيب ،ليكون الدافع
ّ
منجما على مقتضى النوازل واألحوال ،فلو نزل مجلة واحدة كما طلبه بعض
القرآن الكرمي َّ
)(73
(وقُ أرآنًا
تعاىل:
قال
كما
بآدابه،
ب
التأد
و
بأحكامه،
العمل
الناس
الستصعب
املشركني
ّ
َ
)(74
ٍ
فَ َرقأ نَاهُ لِتَ أقَرأَهُ َعلَى الن ِ
يتبني أمهية أسلوب
َّاس َعلَى ُمكأث َونََّزلأنَاهُ تَأن ِز ًيال) .ومما سبق شرحه ّ
للمدعو تقبّل أحكام
يسهل
الرتغيب والرتهيب يف الدعوة إىل اهلل وتبليغ هذا الدين ،حيث ِّ
ّ

اإلسالم بيسر وسهولة ،واهلل أعلم.

سادسا :إ ّن خلط الرغبة بالرهبة ،واجلمع بني اخلوف والرجاء من أكمل صفات عباد

الرمحن) .(75فاألنبياء والرسل عليهم أفضل الصالة وأمتّ التسليم قد اتّصفوا بعبوديّة الرغبة
وجل يف كتابه العزيز ،فقال( :إِن َُّه أم َكانُوا يُ َسا ِرعُو َن ِيف
والرهبة ،كما مدحهم رّهبم ّ
عز ّ
أ ِ
ِِ
ني) .)(76ويقول اإلمام الطربي يف بيان معن
اخلَأي َرات َويَ أدعُونَنَا َر َغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
اآلية" :ويعن بقولهَ :ر َغبا ،أنم كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما يرجون منه من رمحته وفضله.

َوَرَهبا ،يعين رهبة منهم من عذابه وعقابه ،برتكهم عبادته وركوهبم معصيته) .(77وقد كان
األمة يتواصون مبزج الرغبة بالرهبة يف نصائحهم العامة واخلاصة ،فعن عبد
السل من هذه ّ
اهلل بن عُ َكيم أنّه قال" :خطبنا أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه ،فحمد اهلل وأثن عليه مبا
هو له أهل ،مث قال :أوصيكم بتقوى اهلل ،وأن تثنوا عليه مبا هو له أهل ،وأن ختلطوا الرغبة
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بالرهبة ،فإن اهلل عز وجل ،أثن على زكريا ،وأهل بيته ،فقال :إِن َُّه أم َكانُوا يُ َسا ِرعُو َن ِيف
ِ ِ )(78) (79
أ ِ
دل على شيء في ّدل
ني "  .وهذا إن ّ
اخلَأي َرات َويَ أدعُونَنَا َر َغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
على أمهبة الرتغيب والرتهيب ،اللذين من آثارمها ونتائجهما الرغبة والرهبة ،واخلوف والرجاء،
وهبما تتح ّقق عبودية املرء هلل تعاىل ،واتصافه بصفات املقربني ،ومها مطيّتان يسري عليهما
العبد يف طريقه إىل اهلل ،كما يقول اإلمام الغزايل" :فإ ّن الرجاء واخلوف جناحان ،هبما يطري
كل عقبة كؤود ،فال يقود
ّ
املقربون إىل كل مقام حممود ،ومطيّتان هبما يقطع من طرق اآلخرة ّ

إىل قرب الرمحن ،ورو اجلنان ،مع كونه بعيد األرجاء ،ثقيل األعباء ،حمفوفا مبكاره القلوب،

أزمة الرجاء .وال يص ّد عن نار اجلحيم ،والعذاب األليم ،مع
ّ
ومشاق اجلوار واألعضاء إال ّ
كونه حمفوفا بلطائ

الشهوات ،وعجائب اللذات إال سياط التخوي  ،وسطوات

)(80
حري بأن يستثمر هذا
التعني "  .واتّضح هبذا أمهية الرتغيب والرتهيب ،وأ ّن الداعية ّ
األسلوب يف إصال النفوس ،واستقامة سريها على الطريق إىل اهلل ،وشحذ مهم املدعوين،

حذراً أن ميلّوا من طول الطريق ،ويصابوا بالكلل والتعب والفتور.
وجل جعل اخلوف من
سابعا :ومن أعظم ما ّ
يدل على أمهية الرتغيب والرتهيب أ ّن اهلل ّ
عز ّ

وعيده وسخطه وعقابه ،والرجاء لرمحته وعفوه وإحسانه سببان النتفاع القلوب باملوعظة،

وتأثّرها هبداية القرآن .فمهما اشت ّد خوف العبد وعظم رجاؤه استتبع ذلك تأثّر قلبه
باملوعظة ،ونشطت جوارحه يف العمل مبقتضاها ،كما يقول ابن القيم" :وأما تذكر الوعد
والوعيد فإن ذلك يوجب خشيته واحلذر منه ،وال تنفع املوعظة إال ملن آمن به ،وخافه
ِ
اب أاآل ِخَرِة) .)(81وقالَ ( :سيَ َّذ َّك ُر
ك َآليًَة لِ َم أن َخ َ
ورجاه ،قال اهلل تعاىل( :إِ َّن ِيف َذل َ
اف َع َذ َ
)(82
ِ
اها) .)(83وأصر من ذلك قوله تعاىل:
َم أن َخيأ َشى ) .وقال( :إَِّمنَا أَنأ َ
ت ُمأنذ ُر َم أن َخيأ َش َ
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اف و ِع ِ
ِ ِ
يد) .)(84فاإلميان بالوعد والوعيد ،وذكره :شرط يف االنتفاع
(فَ َذ ِّك أر بالأ ُق أرآن َم أن َخيَ ُ َ
)(8586
بالعظات واآليات والعرب".
تبني أمهية الرتغيب والرتهيب ،ومقامه يف
ومن خالل ما سردت من النقاط املتقدمة ّ

هذا الدين ،وأنّه مبدأ أساسي استخدمته الرسل يف دعوهتم ،واملصلحون يف نصائحهم،

التدرج هبم يف سلّم األولويّات ،كما أ ّن آثاره من
والدعاة يف تعاهدهم
ِّ
للمدعوين حال ّ
اخلوف والرجاء من أعظم مقامات السالكني ،ومها سببان النتفاع العبد باملوعظة ،وتأثره
بالنصيحة .واهلل أعلم بالصواب ،وإليه املرجع واملآب ،وهو حسيب ،ونعم الوكيل.
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أهم النتائج:
أهم مقاصد نزول القرآن ،وأهم وسيلة استخدمها النيب
 -1أ ّن الرتغيب والرتهيب من ّ
صلى اهلل عليه وسلم يف الدعوة إىل اهلل ،ويعترب أساسا لدعوة الرسل قاطبة ،ويتوافق مع
املضار ،باإلضافة إىل أن اخلوف من وعيد
فطرة اإلنسان اجملبولة على حب املنافع وكره
ّ
اهلل ،والرجاء لرمحته من أعظم وسائل انتفاع القلوب باملوعظة احلسنة واهلدابة الربانية.

 -2أن الرتغيب والرتهيب وإن مل يكن هبذا املصطلح واردا يف القرآن الكرمي ،إال أنه جاء
تتضمن حمتواه ومغزاه ،كالوعد والوعيد ،والتبشري واإلنذار ،واملوعظة،
بألفاظ أخرى ّ
يدل على نفس املعن الذي يدل عليه الرتغيب والرتهيب ،أو بعضه.
والنصيحة ،ممّا ّ

 -3وقد ورد هذا املبدأ يف القرآن على أساليب لغوية متع ّددة ،كاالستفهام ،واألمر،

الرتجي ،والتوكيد ،واملد والذم ،والتقابل والطباق ،والتعريض والتصريح،
والنهي ،و ّ
والتكرار.

أساسي على هذا األسلوب بادئ ذي بدء ،ون ّفذ
 -4وقد رّكز القرآن الكرمي بشكل
ّ
الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ذلك يف حياته الدعوية امللئية بالرتغيب والرتهيب،
والتخوي  ،والرتجية ،األمر الذي يوضح أمهية هذا األسلوب يف الدعوة والرتبية.
 -5أن القرآن سلك طريقا فريدا بالنظر إىل سائر النظم والقوانني ،فهو يؤّكد على وسيلة
الرتغيب والرتهيب يف تربية األمة على النهج القومي ،وتطبيق القوانني والنظم يف مجيع
نواحي حياهتم الفردية ،واالجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والعالقات الدولية.
سن القوانني ،وإلزام الفرائض ،والنهي عن
فهو يلفت أنظارهم إىل الثواب والعقاب مع ّ
احملرمات.

 -6كان من أهم السمات البارزة واملميزات الظاهرة يف دعوة الرسل أسلوب الرتغيب
والرتهيب ،فلم يكن لديهم وسيلة ضعط على أقوامهم يف تبصريهم مبا جاؤوا به من
عند اهلل ،غري الوعظ والتذكري واإلنذار والتبشري ،األمر الذي جعل هذا األمر وسيلة

مؤثرة وأسلوبا ناجعا يف دعوات الرسل من قبلنا.
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واالنفعاالت

املغذية لطاقات اإلنسان ،واملؤثرة إجيابا أو سلبا يف سلوك اإلنسان ،فاحملبة ،والرجاء،
والفر  ،والرمحة مثال من اآلثار النفسية اإلجيابية ،املرتتّبة على الرتغيب ،كما أن
اخلوف ،واخلشوع ،واحلزن من اآلثار السلبية ،الناجتة من الرتهيب.

 -8وقد تبني يف البحث أن ألمساء اهلل احلسن وصفاته العال عالقة وثيقة بالرتغيب
والرتهيب ،فأمساؤه وصفاته املتضمنة لسعة املغفرة ومشول الرمحة وعموم اإلحسان تفيد
الرتغيب والطمع يف رمحة اهلل ومغفرته ،كما أ ّن األمساء والصفات الدالة على كمال
القدرة ،ونفاذ املشيئة ،والعظمة والكربياء ،والثواب والعقاب ،وشدة االنتقام ،والعدل
واإلنصاف تثري عاطفة اخلوف واملهابة يف نفوس املؤمنني .أما األمساء املتضمية للعلم
واإلحاطة فتفيد الرتغيب أو الرتهيب حبسب حال العبد يف الطاعة أو الفسق.

 -9أن القرآن استخدم التذكري بأحوال املوت والقرب ،وما حيدث لإلنسان فيهما من
صعوبات وتسهيالت كوسيلة للرتغيب يف الطاعة واإلميان ،أو الرتهيب من املعصية
والكفران.

 -11إن أحداث خراب العامل ،وما يعقبه من البعث والنشور ،وحشر الكائنات يف
عرصات القيامة ،واحلساب والكتاب ،والعرض والسؤال ،وانقسام الناس إىل أصحاب

اليمن والشمال هلو أعظم وسيلة وردت يف القرآن الكرمي للرتهيب أو الرتغيب.

 -11أكثر القرآن اجمليد من ذكر النار ،وما تشتمل عليه من اجلحيم والسعري ،واحلميم
والسموم ،والسالسل والزقوم ،والزمهرير ،والقطران ،وسائر أنواع العذاب ،وفنون
العقاب ،ممّا يرهب من مقاساة هذا العذاب ،ويزجر من ارتكاب املعاصي واملنكرات.

 -12تناول القرآن العظيم بالتفصيل ذكر اجلنة ،ونعيمها ،وسرورها ،وحريرها ،وحليّها،
وأنارها ،وشراهبا ،ورحيقها ،ونسائها ،وحورها ،وغري ذلك من التمتيعات النفسية،
والرتفيهات البدنية ،إىل جانب رضوان اهلل تعاىل ،والنظر إىل وجهه تعاىل الكرمي ،مما
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يثري الطمع يف نفوس العباد ،ويعظم رغبتهم يف احلصول عليها باملبادرة إىل استكمال
خصال اإلميان.
 -13إ ّن يف ذكر األمم السابقة يف القرآن الكرمي لعربة هلذه األمة ،فقد أخرب عن كثري من
األمم املكذبة لرسلهم ،املمتنعة عن طاعتهم ،مما ّأدى إىل إهالكهم وقطع دابرهم ،كما
أنّه حت ّدث عن قلّة قليلة ممن آمن بالرسل واتّبع طريقهم ،وقد أجناهم اهلل تعاىل من
ذلك اهلالك ،ومتّعهم إىل حني .ففي احلالة األوىل ترهيب ملن سلك طريقهم من هذه
األمة ،ويف الثانية ترغيب ملن اقتدى هبم من هذه األمة املباركة.

 -14وقد رغّب القرن الكرمي يف كثري من الطاعات ،كاإلميان ،والصالة ،ونصرة الدين ،واإلنفاق
رهب عن كثري من
يف خلري ،وصلة الرحم ،وغريها بذكر ثواهبا العاجل واآلجل ،كما ّ
املخالفات كالكفر والشرك ،وترك الصالة ،ومنع الزكاة ،وخذالن الدين ،والبخل ،وقطيعة
الرحم وغريها بتسجيل عقوبتها يف الدنيا واآلخرة.

 -15ولقد كان للرتغيب والرتهيب يف القرآن أثر بالغ يف إصال الفرد ،حبيث يشمل على أمور
تتعلق حبياة العبد اإلميانية ،والتعبدية ،واألخالقية ،واالجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية،
األمر الذي يكفل بإعداد مواطن صاحل ينفع دينه ونفسه ووطنه وأمته.
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