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  الباب األول

  مقدمة

 خلفية البحث .1

 عز وجلقوله ب ن ال نكونن من املمرتيننا أق وأمر باحلالقرآن الناس  يلإّن اهللا أنزل إ

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن أَنُه ُمنَـزٌل ِمنْ (وَ   َربَك ُهَو الِذي أَنـَْزَل ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصًال َوالِذيَن َآتـَيـْ

ِكَتاٌب ُفصَلْت َآيَاتُُه قـُْرَآنًا ( قوله تعاىلكونذير   . فيه بشري1بِاحلَْق َفَال َتُكوَنن ِمَن اْلُمْمَرتِيَن)

 2َوَنِذيرًا َفَأْعَرَض َأْكثـَُرُهْم فـَُهْم َال َيْسَمُعوَن) َبِشريًاَعَربِيا ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن. 

اِحلًا فـََلُه َجزَاًء احلُْْسَىن َوأَما َمْن َآَمَن َوَعِمَل صَ ( قوله عز وجل القرآن ومن بشري

َوَمْن يـَْقُتْل ( قوله عز وجلنذيره هو الوعيد بالعذاب كومن  3َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن أَْمرِنَا ُيْسرًا)

. 4َلُه َعَذابًا َعِظيًما) َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعد  َجَهنمُ ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمًدا َفَجزَاُؤُه 

  .أيضا القرآنحث امن مب جزء ن العذابأ القرآن كماحث امن مب جزء زاءأن اجل ،ذنإ

                                                           

 114:  سورة األنعام 1

 4-3سورة فصلت :  2

 88سورة الكهف :  3

 93سورة النساء :  4
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عن العذاب، قال املعتزلون: إن اهللا سيعذب من أذنب فقط  واختلف بعض العلماء

: إن اهللا يعذب ملن ن. وقال األشعريو عباده الصاحلنينه عادل ال ميكن ان يظلم بتعذيب أل

ن : إقال اإلمام الغزايل .رادة اهللا مطلقأو غري مذنب ألن إ امذنبمن عباده سواء كان  يشأ

 إن شاء، وجيزي عباده احملسننيأن يعذب  جيوز لهيريد ويعذب ما يريد. و اهللا يفعل ما 

 5ن شاء.بالثواب إ

قوله عز  مثل، 6ةمتنوعال شكامائة وسبعني على ثلث ىف القرآن لفظ العذاب ذكر

اللِه أَْنَداًدا حيُِبونـَُهْم َكُحب اللِه َوالِذيَن َآَمُنوا َأَشد ُحبا َوِمَن الناِس َمْن يـَتِخُذ ِمْن ُدوِن  وجل:

يًعا َوَأن اللَه َشِديُد  اْلَعَذابَ لِلِه َوَلْو يـََرى الِذيَن ظََلُموا ِإْذ يـََرْوَن  (البقرة:  اْلَعَذابِ َأن اْلُقوَة لِلِه مجَِ

165(  

  :ا يلىلى معىن العذاب كمع ةلادالاأللفاظ  توكان

                                                           
5 Harun Nasution. Teologi Islam. UI-Press. Jakarta: 2010. Pg. 119 

 .450. ص الطبعة الثانية. دار القكر. لبنان. الكرمي القرآن. املعجم املفهرس أللفاظ حممد فؤاد عبد الباقي 6
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َسْل َبِين ِإْسرَائِيَل َكْم  قوله عز وجل:منها  7مثانون مرات يف القرآن رذكالعقاب،  .1

ْل نِْعَمَة اللِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءْتُه فَِإن اللَه َشِديُد  َنٍة َوَمْن يـَُبدَناُهْم ِمْن َآيٍَة بـَيـ  َقابِ اْلعِ َآتـَيـْ

  )211(البقرة : 

احملال، املِحال مْأخوذ من قول العرب َحمَل فالن بفالن َأي َسَعى به ِإىل السلطان  .2

قوله عز يف  وهو 9ىف مكان واحد القرآنىف  وذكر لفظ احملال 8وَعرضه َألمر يـُْهِلكه.

َوُيَسبُح الرْعُد ِحبَْمِدِه َواْلَمَالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويـُْرِسُل الصَواِعَق فـَُيِصيُب َِا َمْن  وجل:

 )13(الرعد:  اْلِمَحالِ َيَشاُء َوُهْم ُجيَاِدُلوَن ِيف اللِه َوُهَو َشِديُد 

لرْجز و الرْجز بالكسر والضم ومعنامها واحد ا .10عشرة مرات ذكر يف القرآنلرجز، ا .3

هو  القرآن: ومعىن الرْجز يف قال أَبو ِإسحاق دي إىل العذاب،وهو العمل الذي يُؤ 

منها قوله عز  القرآنالرجز ىف  11.العذاُب املَقْلِقل لشّدته وله قلقلٌة شديدٌة متتابعة

قَالُوا يَا ُموَسى ادُْع َلَنا َربَك ِمبَا َعِهَد ِعْنَدَك لَِئْن َكَشْفَت  الرْجزُ َوَلما َوَقَع َعَلْيِهُم  وجل:

 )134لَنُـْؤِمَنن َلَك َولَنُـْرِسَلن َمَعَك َبِين ِإْسَرائِيَل (االعراف:  الرْجزَ َعنا 

                                                           

 467ص  . نفس املرجع  7

 678الد السادس. ص  . دار الكتب العلمية. لبنان. الطبعة االوىل.لسان العربابن منظور. 8

 662. ص املرجع السابق حممد فؤاد عبد الباقي. 9

 301ص  .املرجع نفس  10

 48ص  .ابقاملرجع السابن منظور.  11
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قـَيًما لِيُـْنِذَر  :قوله عز وجلحدها أ .12مخسة وعشرين مرات يف القرآن رذكس، لبأا .4

َشِديًدا ِمْن َلُدْنُه َويـَُبشَر اْلُمْؤِمِنَني الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصاِحلَاِت َأن َهلُْم َأْجًرا َحَسًنا  بَْأًسا

 )2: (الكهف

وََكَذِلَك َأْخُذ َربَك ِإَذا  :قوله عز وجلمنها  13مخس مرات يف القرآن رذك خذ،األ .5

 102أَلِيٌم َشِديٌد ( َأْخَذهُ َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإن( 

 :كما يأيتمعىن العذاب،   ا هلى اليتفظ األخر لألاو 

 قوله عز وجل:منها  14ةان خمتلفوز أعلى مرات ة عشر سبع لفظل، ذكر هذا انتقاماال .1

َها َغاِفِلَني (االعراف:  فَانـْتَـَقْمَنا ُهْم فََأْغَرقْـَناُهْم ِيف اْلَيم بِأَنـُهْم َكذبُوا بَِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنـْ ِمنـْ

136(  

َوَما  منها قوله عز وجل: 15مرات مثانية وستنييف القرآن ك، هذا اللفظ مذكور الاهل .2

 )117اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن (هود:  ِليـُْهِلكَ َكاَن َربَك 

                                                           

 113. ص املرجع السابق. حممد فؤاد عبد الباقي  12

 19. ص نفس املرجع  13

 717. ص نفس املرجع 14

 737 ص. نفس املرجع 15
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َربَك َلَشِديٌد  َبْطشَ ِإن  منها قوله عز وجل: 16اتعشرة مر  يف القرآن ربطش، ذكال .3

 )12(الربوج: 

بُوُه فـََعَقُروَها  قوله عز وجل:وهو  17مكان واحد يف القرآن يف ر، ذكةدمدمال .4 َفَكذ

 ).14َعَلْيِهْم َربـُهْم ِبَذنِْبِهْم َفَسواَها (الشمس:  َفَدْمَدمَ 

مفهوم دل على معىن العذاب، فمهم لنا أن نبحث عن ىل تنوع الكلمة اليت تإنظرا 

ستعمال األلفاظ املختلفة ىف موضوع أو حكمة من ارار أسملعرفة  القرآنالعذاب ىف 

 حد.او 

 تحديد المشكالت .2

لباحث املشكلة اليت سيحّلها تأسيسا على خلفية البحث املذكورة، حيّدد ا

  وهي:

 ؟القرآنالعذاب ىف  ما معىن .1

  العذاب؟ عنالقرآن  تعبريالاأللفاظ املختلفة ىف  ما احلكمة باستعمال .2

 هميتهأو  هداف البحثأ .3

                                                           

 132. ص نفس املرجع 16

 261. ص نفس املرجع 17
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  هي كما يلى: اليهيصل إ نهداف اليت يريد الباحث أإن األ

  معرفة معىن العذاب ىف القرآن .1

معرفة احلكمة باستعمال األلفاظ املختلفة ىف التعبري القرآن عن  .2

 العذاب

  أما أمهيته هي:

  .القرآنفهوم العذاب ىف مليد هذا البحث علما ومعرفة ن يز أللباحث:  -

يكون هذا البحث نافعا ومساعدا أو مرجعا للذين يريدون ن أللقارئ:  -

  .القرآنالعذاب ىف ن يبحثوا عن أ

ن يكون هذا البحث مزيدا للمصادر واملراجع ىف هذه للجامعة: أ -

 اجلامعة خاصة للقسم التفسري واحلديث.

 أدوات الدراسة .4

هو و تفسري ىف جمال التفسري مع ذكر منهجه ومنهج ال قد صنف العلماء املصّنفات

  التحليلي، اإلمجايل، املقارن، واملوضوعي.

هو بيان اآليات القرآنية بالتعرض جلميع نواحيها ولكشف عن   فسري التحليليتأما ال
كل مراميها، وذلك بأن ميض املفسر ىف شرحه للقرآن الكرمي مع نظم القرآين على ما هو 
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عاين املفردات لأللفاظ ىف شرحها، موجود ىف املصحف آية بعد آية وسورة يعد سورة متتبعا م
ذاكرا ما تضمته من املعاين ىف مجلها وما ترمي اليه ىف تراكيبها ومنقبا املناسبات بني 
مفاصلها، ذاكرا وجه الربط بني مقاصدها متعينا على الوصول إىل ما دف إليه أو يدل 

  18.ابة والتابعنيعليه بذكر أسباب النزول وما نقل عن الرسول اهللا ىف ذلك أو عن الصح

يات ض املعىن جممال، وحبث املفّسر اآلتفسري اإلمجايل هو منهج التفسري بعر أما الو 
باحث إىل مجلة من يعمد الي ما تفسري املقارن هو منهج الذوأ 19على ترتيب املصحف.

تبعا من كتب ىف تفسري تلك يات القرآنية ىف مكان واحد ويستطلع آراء املفسرين فيها، متاآل
و كانوا من اخللف، سواء كان تفسريهم من سواء كانوا من السلف أ ملة من األياتاجل

 20.م كان معتمدا على الرأيول أالنفسري املنق

تتكلم عن الىت  ري املوضوعي هو منهج التفسري بطريقة مجع األياتسفوأما الت

  موضوع واحد. وهو نوعان:

 ،ة وما فيهاواخلاص ةالعام غراضهاككل مع بيان أسورة  ال : الكالم علىاألول

مع بيان ربط املوضوعات بعضها بعض حىت تبدو السورة وهي ىف منتهى الدقة 

  .كامحواإل

                                                           

 24. ص الطبعة الثانية. 1988. مكتبة مجهورية. مصر. بداية ىف التفسري املوضوعيعبد احلي الفرماوي.  18

 43. ص نفس املرجع 19

 45. ص نفس املرجع 20
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، ووضعها حتت عنوان موضوع واحد ىفاليت  نيةالقرآيات مجع اآل :والثاين

  21.واحد وتفسريها تفسريا منهجيا موضوعيا

  22وطريقة العمل بتفسري املوضوعي هي:

 ةموضوعيدراسته دراسة  ختيار املوضوع القرآن املرادا .1

ها كلها مكيها ومجع القرآين حول هذا الغرض تدور يات الىتاآل حصر .2

 ومدنيها

سباب ا على النيب مع الوقوف على أنزوهليات حسب ترتيب هذه اآل .3

 نزوهلا

 يات ىف سورهاات هذه اآلمناسبالتعرض ملعرفة  .4

إطار متناسب وهيكل متناسق تام البناء  ىف تكوين املوضوع جيعلها .5

 متكامل ألجزاء فأمت األركان

ث الرسول إن احتاج األمر ذلك حىت تكميل املوضوع مبا ورد من حدي .6

 يكمل هيكله ويزداد وضوحا وبيابا

                                                           

 52-51. ص نفس املرجع 21

 57. ص نفس املرجع22
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وتوفق بني  دراسة موضوعية متكاملة جتلس بينها ياتاآل دراسة هذه .7

وتؤاخي بني متعارضها، وحتكم  ها،مقيدها و مطلقها، و خاصها و عام

لنصوص ىف مصب ، حىت تتلقى مجيع هذه اهامنسوخها على ناسخب

ال  ختالف أو إكراه لبعض األيـات على معاناواحد دون تباين أو 

  تتحملها.

 السابقة الدراسات .5

حبث عن  هذا املوضوع، قد نسبةالا ومبتكرا، بمرا جديدليس هذا البحث أ

) حتت Mulyaniملياىن ( به تمثل ما قام باحث )القرآنالعذاب ىف وضوع (هذا امل

 هو هذا البحث ."Analisis Semantik Tentang Azab Dalam Al-Qur’an"املوضوع 

سالمية مسارنج سنة و اإلجنو يل ساصول الدين جبامعة و بحث العلمي ىف كلية أال

 ّني هوم العذاب عند األشعريفعن م الباحثة ىف رسالتها تتكلم .2006

 23واملعتزلني.

 منهج البحث .6

                                                           
23Mulyani. Analisis Semantik Tentang Azab Dalam Al-Qur’an (Konsep Asy‘Ariyyah dan Mu’tazilah). 
Undergraduate Thesis. Ushuluddin Faculty of IAIN Walisongo: 2006 
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ع األدلة وحتليل هو الطريقة الىت تتبع ىف مج كان املنهج ىف هذا البحث

  لباحث إلجابة املسائل. وكان الباحث يستعمل ما يلي:ليها اتاج إالبيانات الىت حي

 املصادر والبيانات .1

 24.ل واملصدر الثاينىل قسمني وهو املصدر االوّ إن مصادر البحث تنقسم إ

وحيّدد الباحث على  .فاسري املشهورةالتب ىف هذا البحث هو كت لوّ صدر األفامل

 ،26وتفسري الكشاف ىف حقائق التنزيل وعيون األقاويل للزخمشري ،25املراغيتفسري 

، أنوار 28بن كثريالعظيم ال القرآنتفسري   ،27للطربي القرآنوجامع البيان ىف تفسري 

  .ىخر كتب التفسري األو  ،29سرار التأويل للبيضاويالتنزيل وأ

 القرآناملفردات ىف غريب  ياملفردات ه على معاينر للتحليل اداملص امأ

  .31بن منظور األنصاريولسان العرب ال ،30صفهاينللراغب األ

                                                           
24Saifudin Azwar, MA. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2005. Pg. 91 

 لثةا. الطبعة الث1974. دار الفكر. لبنان. تفسري املراغيامحد مصطفي املراغي.  25

 1995. لبنان. الطبعة األوىل. العلمية كتب. دار الالكشافأنظر . مد الزخمشريوهو القاسم حممود بن عمرو بن حم 26

 1992. دار الكتب العلمية. لبنان. تفسري الطربيأنظر  .هـ310املتويف  حممد بن جرير الطربيوهو أبو جعفر  27

 1991لبنان. الطبعة األوىل مكتبة النور العلمية.  .العظيم القرآنتفسري  أنظر .هـ774املتويف  بن كثري الدمشقيا وهو 28

. دار الكتب انوار التنزيل واسرار التأويل. هـ791املتويف  ناصرالدين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاويوهو  29
 1988العلمية. لبنان. الطبعة األوىل. 

 . دار املعرفة. لينان. بدون السنة.القرآنالراغب االصفهاين. املفردات ىف غريب  30

 الد السادس. لمية. لبنان. الطبعة االوىل.. دار الكتب العلسان العربانظر ابن منظور. 31
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  عن العذاب.صدر الثانوي هو الكتب الىت تكلمت وحبثت املو 

 طريقة مجع البيانات .2

انات ىف هذا ذن البيإ). Library Researchن هذه الدراسة دراسة مكتبية (إ

  32و الكتب املتعلقة مبوضوع البحث.ت من النص أالبحث جاء

 طريقة حتليل البيانات .3

التفسري املوضوعى بتحليل لكتابة هذا البحث استعمل الباحث منهج 

 .األلفاظ الىت تدل على معىن العذاب

 نظام كتابة البحث .7

تيب، فيتكون هذا ه وكتابته على التنظيم والرت كان الباحث حياول ىف دراست

  بواب، وهي:البحث على مخسة أ

تتعلق مبسئلة  اليت: أعرض الباحث ىف هذا الباب األشياء   ولالباب األ

 هوأهداف به، ألن ال يكون البحث أوسع مما حيتاج كالتحتديد املشوبيان  سيبحثها

الىت أرجع السابقة  الدراساتو  دراسته،حث ىف االب هااليت سيتعملدوات وأمهيته وأ

                                                           
32Sutrisno Hadi. Prof. Drs. Metodologi Research. Andi Offset. Yogyakarta: 1995. Ist ed. Pg. 9 
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ىف  ومنهج البحث ،وث املتقدمةحىت ُعِلم أن حبثه ال يساوي بالبح الباحث دراسته

  .ونظام كتابة البحث حتليل البحث،

دخول إىل البحث يف العذاب على منهج القبل :   يناالباب الث

أساس املسائل حول التفسري املوضوعي ك املوضوعي، ال بد أن يعرض الباحث

ول تكلم عن . الفصل األلو فصثة ثالقسم الباحث هذا الباب على لدراسة و ا

والفصل الثالث تكلم عن  .أنواع التفسري . والفصل الثاين تكلم عنتعريف التفسري

  تفسري املوضوعي.منهج التفسري. والفصل األخري هو 

وهذا  على معىن العذاب. الدالة األلفاظحبث فيه الباحث :   الباب الثالث

ة األلفاظ األصلي تعبري عن العذاب. منهاالكثرية ىف  األفاظذكر ألن القرآن  ماس أمر

ة عن رباقاأللفاظ املت منها. و مثل العذاب والعقاب والرجز والبأس واألحذ واحملال

   البطش ودمدمة.واهلالك و  مثل االنتقام عذابمعىن ال

 ابق ذكرهلفاظ الساحلل الباحث اآليات املتعلقة باأل:   الباب الرابع

نواع العذاب، العذاب ىف سبب وقوع العذاب، أوهو  يتفصيلالبحث املإىل  هاووضع

  مم السابقة، طريقة تدفع العذاب.األ

  قرتاحو اخلالصة واالشتمل على النتيجة أختتام ويالباب اخلامس: اال
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