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  التصريح

  

صرح الباحث بالصدق واألمانة أن هذا البحث العلمي ال يتضمن اآلراء من املتخّصصني أو املادة اليت 

  ون إال أن تكون مرجعا ومصدرا هلذا البحث.نشرها الناشر أو كتبها الباحث

  

  م.2013أكتوبر  22مسارنج، 

  الباحث

  

  

  أمحد رفاعي معروف

  094211043رقم الطالب: 
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  الشعار

  

ْنَساِن ِإال َما َسَعى.   1قال تعاىل: َوَأْن لَْيَس ِلْإلِ

ْحَسانُ  ْحَساِن ِإال اْإلِ   2.وقال تعاىل: َهْل َجَزاُء اْإلِ

   

                                                           

 40سورة النجم:  1

 60سورة الرمحن:  2
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  اإلهداء

  

  أهدى هذا البحث البسيط

  أيب الكرمي، وأّمي الكرمية، وأساتيذي الكرام،

  وإخواين الشقيقني، وإىل كل طالب بالدراسات اإلسالمية

  وإىل كل هؤالء أهدي هذا البحث البسيط، تغمدكم اهللا بالرمحة والعافية.
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  كلمة الشكر والتقدير

ل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون. إن احلمد هللا الذي أرس

أصدق احلديث كتاب اهللا وأحسن اهلدى هدى حممد وشر األمور حمدثاا وكل حمدث بدعة وكل بدعة 

  ضاللة وكل ضاللة يف النار. والصالة على حممد املختار، سيد البشر. وبعد.

ب يف القرآن (دراسة موضوعية). لذا ما أسعد الباحث وقد انتهى البحث حتت املوضوع: العذا

  يف هذه املناسبة البديعة حىت ال يقوى أن يعّرب ما خطر بباله وذهنه من فرحته العميقة العظيمة.

  انطالقا من هذا. يقدم الباحث الشكر حلضرة:

 ية احلكومية.فضيلة األستاذ الدكتور حمّبني نور املاجستري كمدير جبامعة وايل سوجنو اإلسالم .1

 فضيلة الدكتور ناصح أمني املاجستري كعميد كلية أصول الدين و وكيله. .2

فضيلة الدكتور حسن أشعرى العلمائي املاجسبري وأوىل النعم مسروري املاجسري كمشرفاين يف  .3

 هذا البحث.

 ا.صاحب فضيلة والداين (أىب مهتدى معروف وأمي سىت دائمة) حفظهما اهللا وطّول عمرمه .4

فضيلة األساتيذ ىف كلية أصول الدين األعزاء. شكرا على كل ما انتفع الباحث من علومهم  .5

 وعلى نقاشهم.

سعادة األصدقاء ىف الربنامج النموذجي لكلية أصول الدين، خاصة للمرحلة اخلامسة الذين قد  .6

 استغرقوا أوقام للنقاش.
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لما نافعا وحكمة وأن يهدينا إىل الصراط جزاكم اهللا أحسن اجلزاء، عسى اهللا أن يعطينا ع

  املستقيم.
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  التجريد

أن القرآن مصدر األول يف اإلسالم فيه كل شيء: َما فـَرْطَنا ِيف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء، فيه بشري 

  ونذير. بّشر اهللا به الثواب ونّذر اهللا به العذاب.

ل العذاب والعقاب والرجز واألخذ واستعمل القرآن األلفاظ املتنوعة ىف تعبري عن العذاب مث

  والبأس واحملال. وأما األلفاظ املتقاربة معناه إىل العذاب هو اإلنتقام والبطش واهلالك والدمدمة.

من هذه اختالف األلفاظ املستعملة، قام الباحث لكشف احلكمة واألسرار من كل األلفاظ 

  املذكورة.

مثل الكفر والنفاق والظلم والفر   بالكبائر أن لفظ العذاب أكثر استعماله ىف ديد من فعل

من اجلهاد وتكذيب األنبياء والكتم باحلق وغري ذلك، ووقع العذاب ىف الدنيا واألخرة. والعاذب ىف 

الدنيا قد يكون اهللا مثل ما وقع على األمم السابقة وقد يكون الناس اليت له قدرة مثل ىف حدود الزاين. 

  هللا على اإلطالق.وأما العاذب ىف األخرة هو ا

واستعمل لفظ العقاب ىف تعظيم قدرة اهللا ىف إعطاء العاقبة من عمل الناس وفيه حتذير وتنذير 

ملن فعل باألمث، من غري ذكر اوقات وقوعه. وأما الرجز هنا فهو العذاب على شكل الشيء الرجس أو 

 َفادِع َوالدل َوالضوَفان َواجلَْرَاد َواْلُقمم.الكدر مثل الط  

والبأس لتعبري عن العذاب الذي فيه العلقة بني رجلني، احد منهم هلم القوة اكثر من األخر. 

وأما األخذ اكثرها ىف ذكر العذاب مع التفصيل جنسه. واحملال ىف العذاب الذي ال حيتسبها الناس 

عندما باإلسم. عندما فعل باإلمث. واإلنتقام يدل على ما قد مضى العذاب إذا كان بالفعل والتحذير 
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واهلالك كله يضمن على معىن املوت واستعمل القرآن ىف قصة األمم املعذب باملوت ىف الدنيا. والبطش 

  ىف العذاب العنف. والدمدمة ىف العذاب اإلستئصال ألن تابعه لفظ فسّواها.

واعه من وأما أسباب وقوع العذاب هو الكفر والنفاق والكتم حبق أو اشرتاه واملنع من اخلري. وأن

ناحية وقت وقوعه ينقسم العذاب إىل قسمني وهو عذاب الدنيا وعذاب األخرة. أما من حاحية عدد 

  املعذب ينقسم إىل عذاب اإلستئصال وعذاب اإلفراد.

بَة بكثري من العقوبة. منها الطوفان والغرق الذي وقع على  وذكر القرآن قصة األمم السابقة املعذ

. ومنها الريح الذي وقع على قوم عاد من قوم لوط. ومنها الصيحة أو الرجفة قوم نوح وفرعون وجنوده

الذي أصاب اهللا إىل مثود من قوم صاحل. ومنها احلاصب الذي وقع على أصحاب الفيل. ومنها اخلسف 

مثل ما وقع على قارون من قوم موسي. ومنها اجلوع والعطش وضيق األرزاق الذي وقع على سبأ من 

  واملسخ كما وقع على بين إسرائيل.قوم سليمان. 

وأما السبب ىف إلغاء وقوع العذاب هو ترك الذنوب واملعاصي وبوجود الرسول واستغفار 

  املسلمني
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