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  الباب الرابع

  تحليل المشكالت

  الفصل األول: أسباب وقوع العذاب

من عصاه إن مل يتب، وإن  حكيم عادل وأنه يؤيت األجر من أطاعه ويعذب إن اهللا

: َأملَْ تـَْعَلْم َأن اللَه َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض استغفر املذنب فغفر اهللا إن شأء كقوله تعاىل

 ُب َمْن َيَشاُء َويـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َواللَشْيءٍ يـَُعذ ُب َمْن َيَشاءُ  1َقِديٌر. ُه َعَلى ُكلوقوله: يـَُعذ

َويـَْرَحُم َمْن َيَشاُء َوِإلَْيِه تـُْقَلُبوَن.
2  

ال يقص عذاب األمم السابقة وال أوعد بالعذاب إال  لكن ىف معظم اآليات القرآنية

سباب العذاب اليت أشار إليها الل اآليات املتعلقة بالعذاب جند أن أخبسبب يقدمه. من 

 القرآن كثرية، ومنها:

  . الظلم والكفر:1

الظلم كما قال الراغب األصفهاين هو: وضع الشيء ىف غري موضعه املختّص به إما 

وحكى   4َعِظيٌم. لّشْرَك َلظُْلمٌ ٱوله صور أعظمها الشرك كما قال اهللا: ِإن  3بنقصان أو بزيادة.
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 ْلُقَرىٰ ٱكثري من اآليات عن حال األمم السابقة املعذبة بسبب الظلم مثل قولة: َوتِْلَك 

قال الطربي وتلك القرى من عاد ومثود وأصحاب األيكة أهلكنا أهلها  5ُهْم ملا ظلموا.أَْهَلْكنٰـَ 

  .ملا ظلموا، فكفروا باهللا وآياته

ِت َرِّْم لِذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َكذبُوْا بآيٰـَ ٱءاِل ِفْرَعْوَن وَ  وقال عن قوم فرعون وغريهم: َكَدْأبِ   

قال الطربي: يقول تعاىل: وكم  6ِلِمَني.َكانُوْا ظٰـَ  ُهْم ِبُذنُوِِْم َوأَْغَرقْـَنا ءاَل ِفْرَعوَن وَُكل َفَأْهَلْكنٰـَ 

مد من قرية أهلكت أهلها وهم ظاملون. وهم يعبدون غري من ينبغي أن يُعبد، ويعصون يا حم

 7من ال ينبغي هلم أن يعصوه.

ٍر ُعُروِشَها َوبِئْ  َها َوِهَى ظَاِلَمٌة َفِهَى َخاِويٌَة َعَلىٰ وأّيد قول تعاىل: َفَكَأّين ّمن قـَْريٍَة َأْهَلْكنٰـَ 

ِلَمٌة ِإن َأْخَذُه أَلِيٌم َوِهَى ظٰـَ  ْلُقَرىٰ ٱِلَك َأْخُذ َرّبَك ِإَذا َأَخَذ وقوله: وََكذٰ  8مَعطَلٍة َوَقْصٍر مِشيٍد.

: وكما أهلكنا أولئك القرون الظاملة املكذبة كثري ىف تفسري هه اآلية بقوله  ابنقال  9َشِديٌد.

  10لنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثاهلم.لرس
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َوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء اللُه ِإن اللَه َكاَن َعِليًما َحِكيًما. يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َرْمحَِتِه 

  11َوالظاِلِمَني َأَعد َهلُْم َعَذابًا أَلِيًما.

  :وأما الكفر، منها

الكفر بأيات اهللا كقوله: َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكَفُروا ِبَآيَاِت اللِه  .1

 12فََأَخَذُهُم اللُه ِبُذنُوِِْم ِإن اللَه َقِوي َشِديُد اْلِعَقاِب.

: َوِإْذ تََأذَن َربُكْم َلِئن َشَكْرُمتْ الزِيَدنُكْم َولَِئن َكَفْرُمتْ ِإن َعَذاِىب الكفر بنعمة اهللا .2

يقول الطربي يف بيان معىن اآلية: ولئن كفرمت أيها القوم نعمة اهللا  13َلَشِديٌد.

ذايب فجحدمتوها برتك شكره عليها وخالفه يف أمره ويه وركوبكم معاصيه إن ع

وقال املراغي ىف قول  14لشديد، أعذبكم كما أعذب من كفر يب من خلقي.

تعاىل: (َوَلِئْن َكَفْرُمتْ) النعم وجحدمتوها فلم تقوموا بواجب حقها عليكم من 

 15شكر املنعم ا.
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َع اللُه قـَْوَل الِذيَن قَاُلوا ِإن اللَه َفِقٌري َوَحنُْن  هللا وما جاؤواا الكفر بأنبياء .3 به: َلَقْد مسَِ

َلُهُم اْألَْنِبَياَء ِبَغْريِ َحق َونـَُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب احلَْرِيِق.  16أَْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما قَالُوا َوقـَتـْ

 ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب وقوله: َوَمْن يـَْعِص الل َه َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعد

  17ُمِهٌني.

  . النفاق2

ُن َوِممْن َحْوَلُكْم ِمَن اْألَْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النـَفاِق َال تـَْعَلُمُهْم حنَْ 

بـُُهْم َمرتـَْنيِ ُمث يـَُردوَن ِإَىل َعَذاٍب َعِظيٍم.نَـ  قال الطربي ىف تفسري هذه اآلية:  18ْعَلُمُهْم َسنُـَعذ

  19سنعذب هؤالء املنافقني مرتني، إحدامها يف الدنيا، واألخرى يف القرب.

َناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفاَر نَاَر َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُـُهْم َوَلَعنَـُهُم َوَعَد اللُه اْلمُ 

ُع اْلُمَناِفِقَني ِإن اللَه َجامِ  21َبشِر اْلُمَناِفِقَني بَِأن َهلُْم َعَذابًا أَلِيًما. 20اللُه َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم.

يًعا.   22َواْلَكاِفرِيَن ِيف َجَهنَم مجَِ

  ء بهشرتااالحبق أو  ان. الكتم3
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 ِيف ِإن الِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـَْزَل اللُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَن ِبِه َمثًَنا َقِليًال أُولَِئَك َما يَْأُكُلونَ 

 الن ِْم ِإالِيِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم.ُبطُو ُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكُمُهُم الل23اَر َوَال ُيَكل  

واملقصود من الكتم ما أنزل اهللا من الكتاب هو كما قال املراغي: أي إن الذين خيفون ما 

يف غري موضعه برأيهم  أنزل اهللا من وحيه على رسله، أو يؤولونه وحيرفونه ويضعونه

واجتهادهم، ىف مقابل الثمن القليل من حطام الدنيا كالرشوة على ذلك أو اجلعل (األجر) 

على الفتاوى الباطلة أو حنو ذلك مما يستفيده الرؤساء من املرءوسني، ومسى قليال ألن كل 

افظة عوض عن احلق فهو قليل يف جنب ما يفوت آخذه من سعادة احلق الدائمة بدوام احمل

  24عليه.

كثري: اليهود الذين كتموا صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف كتبهم   ابنوهم كما قال 

اليت بأيديهم، مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئال تذهب رياستهم وما كانوا 

  25ى تعظيمهم إياهم.يأخذونه من العرب من اهلدايا والتحف عل

َال ِإن الِذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللِه َوأَْميَاِِْم َمثًَنا َقِليًال أُولَِئَك َال َخَالَق َهلُْم ِيف اْآلَِخَرِة وَ 

 يـُزَكيِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم.ُيَكلُمُهُم اللُه َوَال يـَْنظُُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال 
26  
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 51. ص 1. ج 1جملد  .املرجع السابقاملراغي.  24

 196. ص 1ج . املرجع السابقكثري.   ابن 25

 77سورة ال عمران:  26



78 

 

برتكهم عهد اهللا الذي عهد إليهم،  قال أبو جعفر كما نقل الطربي: إّن الذين يستبدلون

ووصيته اليت أوصاهم ا يف الكتب اليت أنزهلا اهللا إىل أنبيائه، باتباع حممد وتصديقه واإلقرار 

هللا وبأميام الكاذبة اليت يستحلون ا ما حّرم اهللا عليهم من أموال به وما جاء به من عند ا

  27الناس اليت ائتمنوا عليها.

  . املنع من اخلري4

ِئَك َما َكاَن َهلُْم َوَمْن َأْظَلُم ِممْن َمَنَع َمَساِجَد اللِه َأْن ُيْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف َخرَاَِا أُولَ 

نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم. َخائِِفَني َهلُْم ِيف الد 28َأْن َيْدُخُلوَها ِإال  

: (ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر ا نقل الطربي يف قوله تعاىلجماهد كمقال 

لنصارى كانوا يطرحون يف بيت املقدس األذى ، ومينعون الناس فيها امسه وسعى يف خراا) ا

  29أن يصلوا فيه.

 الفصل الثاني: أنواع العذاب

ستدّل هذا وعذاب األخرة، وا وقت وقوعه إىل نوعني: عذاب الدنيا ينقسم العذاب

 ِذيَن َكَفُروا فَُأَعذا النـَْيا َواْآلَِخَرِة َوَما َهلُْم ِمْن من قول اهللا: فََأم بـُُهْم َعَذابًا َشِديًدا ِيف الد

                                                           

 319. ص 3جملد  .املرجع السابقالطربي.  27
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 402. ص 3ج  .املرجع السابقالطربي.  29



79 

 

أما العذاب ىف الدنيا كما شرح املراغي ىف تفسريه وقال: أي فأما الذين كذبوك  30نَاِصرِينَ 

اآلخرة وهم اليهود فأعذم يف الدنيا بإذالهلم بالقتل واألسر وتسليط األمم عليهم، ولعذاب 

  31أشد وأنكى، وهم ال جيدون حينئذ نصريا كما مل جيدوا ذلك ىف الدنيا.

كثري: وكذلك فعل تعاىل مبن كفر باملسيح من اليهود، أو غال فيه وأطراه   ابنوقال 

املمالك، ويف  األيدي عن من النصارى؛ َعذم يف الدنيا بالقتل والسيب وأْخذ األموال وإزالة

  32الدار اآلخرة َعذاُم أشد وأشق.

نـَْيا َواْآلَِخرَِة َوَما  ُه َعَذابًا أَلِيًما ِيف الدبـُْهُم الل ْوا يـَُعذواستدل أيضا بقول اهللا: َوِإْن يـَتَـَول

وقوله: ِإن الِذيَن حيُِبوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الِذيَن َآَمُنوا  33ريٍ َهلُْم ِيف اْألَْرِض ِمْن َوِيل َوَال َنصِ 

نـَْيا َواْآلَِخَرِة َواللُه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُموَن. 34َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِيف الد 

ول العذاب بسبب هذا ما قال األستاذ قريس شهاب أن العذاب نوعان، اال ومن جنس

سنة اهللا ىف العامل كمثل كثرة األكل يؤدى اىل ظهور الداء ىف اجلسد. فطبعا العمل املخالف ب

                                                           

 56سورة ال عمران:  30

 148. ص 3. ج 1جملد  .املرجع السابقاملراغي.  31
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ىف الدنيا. والثاىن العذاب بسبب ترك احلكم الشرعي مثل ترك الصالة او قد وقع  هذا أن 

 خرةهذا ميكن وقوعه ىف الدنيا وىف اآلو  35الصوم او غري ذلك.

  ينقسم العذاب إىل قسمني:فعاقبته  أما

ستئصال هو عذاب الذي أهلك اهللا به عامة، ومل يـُْبِق على وجه األول هو عذاب اال

بُوا بَِآيَاتَِنا ِإنـُهْم  األرض منهم أحًدا. كما وقع على قوم نوح: َوَنَصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوِم الِذيَن كَ  ذ

  36َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء َفَأْغَرقْـَناُهْم َأْمجَِعَني.

والثاين هو عذاب اإلفراد وهو العذاب الذي ال يؤدي إىل إهالك الناس ىف األرض 

اْألَْرَض َفَما  بعض الناس فقط، كما وقع على قارون وفرعون. َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه إىل لكن 

 37َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اللِه َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنَتِصرِيَن.

  : العذاب فى األمم السابقةالمبحث األول

  ل متنوعة، منها:اشكأقص القرآن أن اهللا قد أنزل العذاب إىل األمم السابقة عل 

 الطوفان والغرق: .1

الطوفان هو أول عذاب استئصال عذب اهللا به قوم نوح. قال تعاىل: َوَلَقْد أَْرَسْلَنا 

  38نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإال َمخِْسَني َعاًما َفَأَخَذُهُم الطوفَاُن َوُهْم ظَاِلُموَن.
                                                           

35Quraish Shihab. Op.cit. Pg. 531 

 77اء: سورة األنبي 36

 81سورة القصص:  37
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أي: أهلكهم اهللا بعامة، ومل يـُْبِق على وجه األرض  39ِعَني.ُهْم َأمجَْ ما قوله: فََأْغَرقْـنَٰـ وأ

منهم أحًدا. واحلقيقة، هذه األية تكلمت عن قوم نوح الذي يعذب بطوفان. واملراد أم 

  أغرقوا ىف الطوفان.

أصحاب السفينة: ومن معه من  لك العذاب إال نوحني بذوكان قوم نوح كلهم هالك

َناُه َوَأْصَحاَب السِفيَنِة َوَجَعْلَناَها َآيًَة لِْلَعاَلِمَني.فََأجنَْ  يـْ
 تكذيبهم علىوهم معذبون بسبب  40

من أجل معاصيهم  41ِتِهْم أُْغرُِقواْ.القرآن: ممّا َخِطيئٰـَ إليه نوح عليه السالم، كما أشار  مرسوهل

كثري: من كثرة ذنوم وعتوهم وإصرارهم على    ابنو قال  42اغي.املر  هوذنوم، ذلك ما قال

  49.44-25ىف سورة هود  ا هذه القصة حكي اهللا توكان 43كفرهم وخمالفتهم.

                                                                                                                                                                      

 14سورة العنكبوت:  38

 77سورة األنبياء:  39

 15العنكبوت:  40

 25سورة نوح:  41

 89. ص 19. ج 10جملد . املرجع السابقاملراغي.  42

 428. ص 4ج  .املرجع السابقكثري.   ابن 43

44  َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم (25 َلُكْم َنِذيٌر ُمِبٌني (َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه ِإين َه ِإينالل ِذيَن  26) َأْن َال تـَْعُبُدوا ِإالفـََقاَل اْلَمَألُ ال (
رَاِذلَُنا بَاِدَي الرْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـَْنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُكْم َكاِذِبَني َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك ِإال َبَشرًا ِمثْـَلَنا َوَما نـَرَاَك اتـبَـَعَك ِإال الِذيَن ُهْم أَ 

) َويَا قـَْوِم َال 28ُتْم َهلَا َكارُِهوَن (ْم أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنْـ ) َقاَل يَا قـَْوِم أََرأَيـُْتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بـَيـَنٍة ِمْن َريب َوَآتَاِين َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدِه فـَُعمَيْت َعَلْيكُ 27(
ْم َوَلِكين َأرَاُكْم قـَْوًما َجتَْهُلوَن (َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماًال ِإْن َأْجرَِي ِإال َعَلى اللِه َوَما أَنَا ِبَطارِِد الِذيَن َآَمُنوا ِإنـُهْم ُمَالقُو رَ  ِ29 َويَا قـَْوِم َمْن يـَْنُصُرِين (

 تَـْزَدرِي َأْعيـُُنُكْم ) َوَال أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللِه َوَال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوَال أَقُوُل ِإين َمَلٌك َوَال أَقُوُل ِللِذينَ 30َن اللِه ِإْن طََرْدتـُُهْم أََفَال َتذَكُروَن (مِ 
ًرا اللُه َأْعَلُم مبَِ  ) َقالُوا يَا نُوُح َقْد َجاَدْلتَـَنا فََأْكثـَْرَت ِجَداَلَنا فَْأتَِنا ِمبَا َتِعُدنَا ِإْن ُكْنَت 31ا ِيف أَنـُْفِسِهْم ِإين ِإًذا َلِمَن الظاِلِمَني (َلْن يـُْؤتِيَـُهُم اللُه َخيـْ

َا يَْأتِيُكْم ِبِه اللُه ِإْن َشاَء َوَما أَنْـُتْم ِمبُْعجِ 32ِمَن الصاِدِقَني ( ُه 33زِيَن () قَاَل ِإمنَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن أََرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن الل ) َوَال يـَنـْ
) َوأُوِحَي ِإَىل نُوٍح 35ُجتْرُِموَن () أَْم يـَُقولُوَن افـْتَـَراُه ُقْل ِإِن افْـتَـَريْـُتُه فَـَعَلي ِإْجَراِمي َوأَنَا َبرِيٌء ِمما 34يُرِيُد َأْن يـُْغِوَيُكْم ُهَو َربُكْم َوإَِلْيِه تـُْرَجُعوَن (

) َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوَال ُختَاِطْبِين ِيف الِذيَن ظََلُموا ِإنـُهْم 36أَنُه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإال َمْن َقْد َآَمَن َفَال تـَْبَتِئْس ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن (
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مث عذب اهللا فرعون وجنوده بالغرق يف اليم أو البحر وعرفنا هذا من قول تعاىل: 

َها َغاِفِلَني.فَانْـ  بُوا بَِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنـْ ُهْم َكذبِأَنـ ُهْم َفَأْغَرقْـَناُهْم ِيف اْلَيم كثري:   ابنقال  45تَـَقْمَنا ِمنـْ

انتقم منهم بإغراقه إياهم يف اليم، وهو البحر الذي فرقه ملوسى، فجاوزه وبنو إسرائيل معه، 

ه على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم، فغرقوا عن آخرهم، مث ورده فرعون وجنود

  46وذلك بسبب تكذيبهم بآيات اهللا وتغافلهم عنها.

  الريح .2

وهو عذاب اهللا عذب به قوم عاد ملا كفروا برم. قال تعاىل: َوأَما َعاٌد فَُأْهِلُكوْا بِرِيٍح 

أي وأما عاد فأهلكوا بريح مهلكة عتت عليهم بال شفقة وال قال املراغي:  47َعاتَِيٍة.َصْرَصٍر 

َأوَملَْ يـََرْوا َأن وقال: فََأما َعاٌد فَاْسَتْكبَـُروا ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْق َوَقاُلوا َمْن َأَشد ِمنا قـُوًة  48رمحة.

ُهْم قـُوًة وََكانُوا بَِآيَاتَِنا َجيَْحُدوَن. فَأَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رًِحيا  َصْرَصرًا ِيف اللَه الِذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشد ِمنـْ

                                                                                                                                                                      

) َفَسْوَف 38ْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن () َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلَما َمر َعَلْيِه َمَألٌ ِمْن قـَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه َقاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنا َفِإنا نَ 37( ُمْغَرقُونَ 
ْل ِفيَها ِمْن ُكل َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ َوَأْهَلَك ِإال 39( تـَْعَلُموَن َمْن يَْأتِيِه َعَذاٌب ُخيْزِيِه َوحيَِل َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ  ) َحىت ِإَذا َجاَء َأْمرُنَا َوَفاَر التـنوُر قـُْلَنا امحِْ

) َوِهَي 41َراَها َوُمْرَساَها ِإن َريب َلَغُفوٌر َرِحيٌم () َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اللِه جمَْ 40َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن َآَمَن َوَما َآَمَن َمَعُه ِإال َقِليٌل (
) َقاَل َسَآِوي ِإَىل َجَبٍل يـَْعِصُمِين ِمَن 42ُه وََكاَن ِيف َمْعزٍِل يَا بـَُين ارَْكْب َمَعَنا َوَال َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن (ابنَجتْرِي ِِْم ِيف َمْوٍج َكاْجلَِباِل َونَاَدى نُوٌح 

نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمغْ ا ) َوِقيَل يَا َأْرُض ابـَْلِعي َماَءِك َويَا َمسَاُء 43َرِقَني (ْلَماِء َقاَل َال َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن َأْمِر اللِه ِإال َمْن َرِحَم َوَحاَل بـَيـْ
 ِمْن َأْهِلي َوِإن ابين) َونَاَدÇُنوٌح رَبُه فـََقاَل َرب ِإن 44وِدي َوِقيَل بـُْعًدا لِْلَقْوِم الظاِلِمَني (أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْألَْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اجلُْ 

 )45َوْعَدَك احلَْق َوأَْنَت َأْحَكُم احلَْاِكِمَني (

 136سورة األعراف:  45

 232. ص 2ج  .املرجع السابقكثري.   ابن 46

 6سورة احلاقة:  47

 52. ص 19. ج 10جملد . املرجع السابقاملراغي.  48
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نـَْيا َوَلَعَذاُب اْآلَ  اٍم حنََِساٍت لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اخلِْْزِي ِيف اْحلََياِة الدِخَرِة َأْخَزى َوُهْم َال أَي

يـُْنَصُروَن.
49 

  الصيحـة:    .3

لِذيَن ظََلُمواْ ٱوهي عذاب اهللا الذي عذب به قوم صاحل أو مثود كقوله تعاىل: َوَأَخَذ 

 51ورة القمر.قص القرآن قصة قوم صاحل ىف س 50ِثِمَني.لصْيَحُة َفَأْصَبُحوْا ِىف ِديَارِِهْم جَٰـ ٱ

َعْن أَْمِر َرِْم َوَقاُلوا يَا  ويسمي أيضا الصيحة بالرجفة وأشار اليه قوله: فـََعَقُروا الناَقَة َوَعتَـْوا

 52. فََأَخَذتْـُهُم الرْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني.َصاِلُح اْئِتَنا ِمبَا َتِعُدنَا ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ 

وكذلك قال  53الصيحة اليت زلزلت هلا األرض واضطربوا هلا. قال الزخمشري أن الرجفة هي

تهم للهالك، ألن مثود هلكت الطربي: الرجفة ها هنا الصيحة اليت زعزعتهم وحرك

  54بالصيحة.

  احلـاصب   .4

                                                           

 16-15سورة فصلت:  49

 67سورة هود:  50

َبْت َمثُوُد ِبالنُذِر ( 51 ا ِإًذا َلِفي َضَالٍل َوُسُعٍر (23َكذِبُعُه إِنا َواِحًدا نـَتاٌب َأِشٌر 24) فـََقالُوا أََبَشًرا ِمنْكُر َعَلْيِه ِمْن بـَْيِنَنا َبْل ُهَو َكذأَُؤْلِقَي الذ (
َنًة َهلُْم َفارَْتِقبـُْهْم َواْصَطِربْ (26ُر () َسيَـْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذاُب اْألَشِ 25( نَـُهْم ُكل 27) إِنا ُمْرِسُلو الناقَِة فِتـْ ُهْم َأن اْلَماَء ِقْسَمٌة بـَيـْ ) َونـَبئـْ

َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكانُوا َكَهِشيِم  ) إِنا30) َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر (29) فـََناَدْوا َصاِحبَـُهْم فـَتَـَعاَطى فـََعَقَر (28ِشْرٍب حمَُْتَضٌر (
 )31اْلُمْحَتِظِر (

 78-77سورة األعراف:  52

 119. ص 2ج  .املرجع السابقالزخمشري.  53

 538. ص 5جملد  .املرجع السابقالطربي.  54
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و أن هذا العذاب الذي  55فيها حصباء. قال البيضاوي أن حاصب هو ريح عاصف

ْلِفيِل. َأملَْ َجيَْعْل َكْيَدُهْم ِىف ٱِب َأْصحَٰـ عذب اهللا به أصحاب الفيل: َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربَك بِ 

  56َتْضِليٍل. َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم َطْرياً أَبَابِيَل. تـَْرِميِهم ِحبَِجاَرٍة ّمن ِسّجيٍل.

  اخلسف:    .5

ْرَض ألٱاهللا به قارون ملا بغى وأفسد فقال: َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه  الذي عذب وهو عذاب

ُهْم مْن َخَسْفَنا بِِه  57ْلُمنَتِصرِيَن.ٱللِه َوَما َكاَن ِمَن ٱَفَما َكاَن َلُه ِمن ِفَئٍة يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن  َوِمنـْ

كثري ىف تفسري هذه اآلية: وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا، وعصى   ابنقال  58ألْرَض.ٱ

ى، ومشى يف األرض مرًحا، وفرح ومرح وتاه بنفسه، واعتقد أنه أفضل من غريه، الرب األعل

  59واختال يف مشيته، فخسف اهللا به وبداره األرض.

  اجلوع والعطش وضيق األرزاق   .6

ى ومن أنواع العذاب هو اجلوع والعطش وضيق األرزاق، وقد وقع هذا بسبب الكفر عل

للُه َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت ءاِمَنًة ٱ: َوَضَرَب ه تعاىللما أعطى اهللا إليه، وقد حكي القرآن عنه يف قو 

ْخلَْوِف ٱجلُْوِع وَ ٱللُه لَِباَس ٱللِه فََأَذاقـََها ٱمْطَمِئنًة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ّمن ُكّل َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم 
                                                           

 210. ص 2جملد . املرجع السابقالبيضاوي.  55

 4-1سورة الفيل:  56

 81سورة القصص:  57

 40سورة العنكبوت:  58

 399. ص 3ج . املرجع السابقكثري.   ابن 59
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وقال أيضا: َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكِنِهْم َآيٌَة َجنَتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل ُكُلوا  60نُوْا َيْصنَـُعوَن.ِمبَا َكا

اْلَعرِِم ِمْن رِْزِق َربُكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَبٌة َوَرب َغُفوٌر. فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل 

ْلَناُهْم ِجبَنتَـْيِهْم َجنتَـْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل. َذِلَك َجَزيـَْناهُ  ْم ِمبَا  َوَبد

  61َكَفُروا َوَهْل ُجنَازِي ِإال اْلَكُفوَر.

هم، وبلقيس (صاحبة سليمان) منهم، كانت سبأ ملوَك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة من

وكانوا يف نعمة وغبطة يف بالدهم، وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم ومثارهم. وبعث اهللا 

إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه، ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء 

  62البالد أيدي سبأ.اهللا مث أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق يف 

َفَأْعَرُضوا أي عن توحيد اهللا وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إىل  :وقال

عبادة الشمس، كما قال هدهد سليمان: َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقٍني. ِإين َوَجْدُت اْمَرأًَة 

َيْسُجُدوَن لِلشْمِس ِمْن ُدوِن  وتَِيْت ِمْن ُكل َشْيٍء َوَهلَا َعْرٌش َعِظيٌم. َوَجْدتـَُها َوقـَْوَمَهاَمتِْلُكُهْم َوأُ 

  63اللِه َوَزيَن َهلُُم الشْيطَاُن أَْعَماَهلُْم َفَصدُهْم َعِن السِبيِل فـَُهْم ال يـَْهَتُدوَن.

  املسخ:    .8
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ْعَتَدوْا ِمنُكْم ٱلِذيَن ٱ بين إسرائيل عندما اعتدوا يف السبت {َوَلَقْد َعِلْمُتُم وقد عذب اهللا

ومعذبون بأم أعتدوا، واالعتداء: جتاوز احلد يف   64ِسِئَني.لسْبِت فـَُقْلَنا َهلُْم ُكونُوْا ِقَرَدًة خَٰـ ٱِىف 

قال البيضاوي: السبت ، وأصله القطع أمروا بأن جيردوه للعبادة فاعتدى فيه   65كل شىء.

ناس منهم يف زمن داود عليه السالم، واشتغلوا بالصيد ، وذلك أم كانوا يسكنون قرية على 

ساحل يقال هلا أيلة، وإذا كان يوم السبت مل يبق حوت يف البحر إال حضر هناك وأخرج 

تفرقت فحفروا حياضاً وشرعوا إليها اجلداول وكانت احليتان تدخلها يوم  خرطومه، فإذا مضى

 67ْخلََنازِيَر.ٱْلِقَرَدَة وَ ٱوقال: َوَجَعَل ِمنـُْهُم  66السبت فيصطادوا يوم األحد.

  في الدنيا : العذاب الموعودثانيالمبحث ال

  :منهاذاب الذي سيقوم وقوعه يف الدنيا ب املوعودة يف الدنيا هنا هو العوالعذا  

إقامة احلد وأشار إليه قول تعاىل: ِإن الِذيَن حيُِبوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الِذيَن َآَمُنوا َهلُْم  .1

نـَْيا َواْآلَِخَرِة َواللُه يـَْعَلُم َوأَنْـ  68ُتْم َال تـَْعَلُمونَ َعَذاٌب أَلِيٌم ِيف الد 
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قال املرغي يف تفسري هذه اآلية: إن الذين حيبون أن يذيع الزنا يف الذين صّدقوا باهللا 

ورسوله ويظهر ذلك فيهم، (َهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم) يقول: هلم عذاب وجيع يف الدنيا، باحلّد 

  69ا رموهم بذلك.الذي جعله اهللا حّدا لرامي احملَصناِت واحملصنني إذ

وقوله يف حد  70وأيد قوله تعاىل: الزانَِيُة َوالزاِين فَاْجِلُدوا ُكل َواِحٍد ِمنـُْهَما ِمَئَة َجْلَدٍة.

ا َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللِه َواللُه َعزِيٌز السارق: َوالسارُِق َوالسارَِقُة َفاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاًء مبَِ 

  71َحِكيٌم.

تعاىل: َوَمْن َأْظَلُم ِممْن َمَنَع  هقول أشار إليهما أصاب إىل الناس من القتل والسيب، و  .2

ا َكاَن َهلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإال َمَساِجَد اللِه أَْن يُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه َوَسَعى ِيف َخرَاَِا أُولَِئَك مَ 

نـَْيا ِخْزٌي َوَهلُْم ِيف اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم. 72َخائِِفَني َهلُْم ِيف الد 

 وقال الطربي أن 73، أو الذلة بضرب اجلزية.زخمشري اخلزي أنه القتٌل والسيبٌ فسر ال

  74اخلزي: العار والشر والذلة  إما القتل والسباء، وإما الذلة والصغار بأداء اجلزية.

الدنيا مبا يعقبه الظلم من الفساد املؤّدى إىل الذل واهلوان، وال ظلم  وأيد املراغى: فخزي

وقد حتقق ما أوعد به اهللا فحّل  أكرب من إبطال العبادة من املساجد والسعى ىف خراا،
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بالرومانيني اخلزي يف الدنيا فتقسمت دولتهم، وتشتت ملكهم، وحلقهم الذّل واهلوان 

  75على يد غريهم من األمم القوية.

 يَك َوَراِفُعَك ِإَيلُمتَـَوف ُه يَا ِعيَسى ِإينِذيَن َكَفُروا وقال تعاىل: ِإْذ َقاَل اللُرَك ِمَن الَوُمَطه 

َنُكْم َوَجاِعُل الِذيَن اتـبَـُعوَك فـَْوَق الِذيَن َكَفُروا ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُمث ِإَيل َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم بـَيْـ 

بـُُهمْ  ِذيَن َكَفُروا فَُأَعذا النـَْيا َواْآلَِخَرِة َوَما َهلُْم  ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن. فََأم َعَذابًا َشِديًدا ِيف الد

  76ِمْن نَاِصرِيَن.

قال املراغي يف تفسريه: أي فأما الذين كذبوك وهم اليهود فأعذم يف الدنيا بإذالهلم 

  77بالقتل واألسر وتسليط األمم عليهم.

كثري: َعذم يف الدنيا بالقتل والسيب وأْخذ األموال وإزالة األيدي عن   ابنوقال 

  78املمالك.

  

  في األخرة : العذاب الموعودمبحث الثالثال
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َناِفَقاِت خرة بالنار كقوله تعاىل: َوَعَد اللُه اْلُمَناِفِقَني َواْلمُ أعد اهللا العذاب يف اآل  

ويف كثري من  79َواْلُكفاَر نَاَر َجَهنَم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُـُهْم َوَلَعنَـُهُم اللُه َوَهلُْم َعَذاٌب.

ًدا عباده املتكربين نار ج اآليات وعد اهللا هنم، ومنها قوله تعاىل: َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعم

  80َجَهنُم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعد َلُه َعَذابًا َعِظيًما.َفَجزَاُؤُه 

  :منها وكان يف النار عذاب متنوع

قوله تعاىل: ِإن الِذيَن َكَفُروا بَِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلَما  . احلرق املكّررة وهو1

َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإن اللَه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما.نَ  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ 81ِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبد  

يًعا َوْعَد اللِه َحقا ِإنُه يـَْبَدأُ  . الشراب من محيم وهو2 قوله تعاىل: ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم مجَِ

ِعيُدُه لَِيْجزَِي الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت بِاْلِقْسِط َوالِذيَن َكَفُروا َهلُْم َشَراٌب ِمْن اْخلَْلَق ُمث يُ 

يٍم َوَعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكُفُروَن. وأيد قوله تعاىل: َوَقاَل الِذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم  82محَِ

ُكُم ْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لَتَـُعوُدن ِيف ِملِتَنا َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َربـُهْم لَنُـْهِلَكن الظاِلِمَني. َولَُنْسِكنَـن لَُنْخرَِجنكُ 

اْألَْرَض ِمْن بـَْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد. َواْستَـْفَتُحوا َوَخاَب ُكل َجباٍر 

  83َوَرائِِه َجَهنُم َوُيْسَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد سورة. َعِنيٍد. ِمنْ 
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  : طريقة دفع العذابثالثالفصل ال

 المبحث األول: ترك الذنوب والمعاصي

، إذن الطريقة األوىل قا، أن العذاب منّزل بسبب الذنوب واملعصيةكما قد حبثنا ساب  

  ىل ذنب.العذاب هو ترك ما يؤدي إ إلبتعاد من

  املبحث الثاين: االستغفار

وأشار اهللا أنه ال يعذب قوما إذا كان فيه رسول اهللا، أو إذا كانوا يستغفرون رم من 

  ذنوم.

بـَُهْم َوُهْم  ُه ُمَعذبـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن الل ُه لِيـَُعذقال تعاىل: َوَما َكاَن الل

 84َيْستَـْغِفُروَن.

، وهو معذم إذا ت فيهمقال الزخمشري: كأنه قال تعاىل: وما كان اهللا ليعذم وأن

، وما هلم أن ال يعذم وفسر ىف قوله (َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن) أي ولو كانوا ممن يؤمن فارقتهم

َوَأْهُلَها ويستغفر من الكفر ملا عذم، كقوله: َوَما َكاَن َربَك لِيُـْهِلَك القرى ِبظُْلٍم 

ولكنهم ال يؤمنون وال يستغفرون، وال يتوقع ذلك منهم. وقيل معناه وما كان  85ُمْصِلُحوَن.
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اهللا معذم وفيهم من يستغفر، وهم املسلمون بني أظهرهم ممن ختلف عن رسول اهللا صلى 

  86اهللا عليه وسلم من املستضعفني.

أبزى قال: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة، فأنزل اهللا  ابنونقل الطربي عن 

عليه: "وما كان اهللا ليعذم وأنت فيهم" ، قال: فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل 

املدينة، فأنزل اهللا: "وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون" . قال: فكان أولئك البقية من 

ذين بقوا فيها يستغفرون يعين مبكة. فلما خرجوا أنزل اهللا عليه: "وما هلم أال املسلمني ال

يعذم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كانوا أولياء". قال: فأذن اهللا له يف فتح 

  87مكة، فهو العذاب الذي وعدهم.

رمحته وحكمته أن يعذم وأنت  وال من مقتضي ما كان من سنة اهللا غي:اقال املر 

إىل أنه قد جرت سنته أيضا أال  -الرسول فيهم، ألنه إمنا أرسلك رمحة ونعمة ال عذابا ونقمة

يعذب أمثاهلم من مكذىب الرسل وهم بني أظهرهم، بل كان خيرج الرسل أّوال كما حدث 

  88هلود وصاحل ولوط.
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عباس: كان فيهم أمانان: النيب صلى اهللا عليه وسلم، واالستغفار، فذهب  ابنقال 

 89النيب صلى اهللا عليه وسلم وبقي االستغفار.
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