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ملخص البحث باللغة العربية

اأن هذا البحث يخوض في اإلأماكن اإلأخروية 

وهي عالم اإلآخرة وفيه تذكير وعضة للذين زهت 

الزائل،  الفانية وغرورها  بزينتها  الدنيا  الحياة  لهم 

اأهل  اأوديــة  لذلك كتبت بحثي هذا في موضوع 

النار وهي: )ويل، سقر، موبق، اأثام، غي( هذه 

النار  اأهـــل  ومستقر  مقر  ستكون  الــثــالثــة  ــة  ــ اإلأودي

ولكل واد منها صفات وخصائص وفنون ونساأل 

اأنــه  جهنم  عـــذاب  ويجنبنا  يقينا  ان  تعالى  لــه   الــ�

ولي ذلك والقادر عليه.

الكلمات المفتاحية: 

اأودية، اأهل، النار، القراآن، دراسة موضوعية.

* * *

Summary 

of the research in English

This research delves into the places of the 

afterlife, which is the world of the afterlife, 

and in it there is a reminder and a bite for 

those for whom the worldly life has been 

lavished with its mortal adornment and its 

fleeting vanity. That is why I wrote this re-

search on the subject of the valleys of the 

people of Hell, which are )wil, ghi, and 

saqar), These three valleys will be the head-

quarters and settlement of the people of Hell, 

and each valley has characteristics, charac-

teristics and arts. We ask God Almighty to 

save us and avoid the torment of Hell, for He 

is the Guardian of that and the One who is 

able to do so.

Keywords: 

valleys, people, fire, objective study.
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﷽

المقدمة

الــحــمــد لــلــه وكــفــى، والـــصـــالة والـــســـالم على 

الحبيب المصطفى، وعلى اآله وصحبه ومن سار 

على طريقه واهتدى.

وبعد؛

لــه تــعــالــى خــيــر مــا يــتــنــافــس فيه  ــاإن كــتــاب الــ� ــ ف

دلت  وتاأليفاً،  وتعليماً  وتعلماً  قــراءة  المتنافسون 

له  ال� المستفيضة من كتاب  النصوص  على ذلك 

وسنة نبيه الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال تعالى:  ژگ گ گ 

ڻ  ں  ں   ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ژ (١(.

اإن اأفضل ما ُصرفت اإليه الهمم، وما اأُفني فيه  و

العمر، واأُعمل فيه الفكر، واأُشغل فيه اللسان في 

له تعالى الذي ژ گ گ گ ڳ ڳ  الذكر كتاب ال�

ينبوع  إلأنه  ژ(٢(؛  ڳ ڳ  ڱ  ڱڱ ڱ   ں ں ڻ 
المعرفة  اأساس  وهو  المختلفة،  والعلوم  المعارف 

الــضــالِل،  ُعــِصــَم مــن  بــه  ومنشاأها، مــن تمسك 

ونال رضا الكبير المتعال، من عمل بما فيه األبسه 

اأوليائه  من  وجعله  الظلل،  واأسكنه  الحلل،  له  ال�

المتقين، وحشره في زمرة اإلأنبياء والمتقين، فهو 

ية ٤٩. (١( سورة العنكبوت، اإلآ

ية ٤٢. (٢( سورة فصلت، اإلآ

القربات، كيف إل  واأفضل  الطاعات،  اأجل  من 

وكلما  ازداد طهارة،  تــالوة  فيه  المرء  ازداد  وكلما 

تعالى،  بالله  ومعرفًة  تعلقاً  ازداد  تعمقاً  فيه  ازداد 

وإل  ماؤها،  يغيُض  إل  التي  الخضراء  الواحة  فهو 

َيجفُّ حرثها، بل تزداد نضارة وبهاًء كلما ازداد 

روادها.

له عز وجل خلق بني اآدم للبقاء إل للفناء،  اإن ال� و

اإنما ينقلهم من دار الدنيا اإلى دار اإلآخرة؛ لكي  و

الــصــالــحــات،  اآمــنــوا منهم وعــمــلــوا  الــذيــن  يثيب 

لــه عز  الــ� بين  ولــقــد  ــرُه،  اأمــ الــذيــن خالفوا  ويعاقب 

وجل ما يكافؤهم به، وما يعذبهم، فبين اأن الجنة 

تكون مقراً للمؤمنين، والنار تكون مقراً للكافرين 

لــه  ــان وقـــد تـــرك الــ� نـــسـ والــمــنــافــقــيــن، فــمــا عــلــى اإلإ

سبحانه له حرية اإلختيار اإإل اأن يختار اأحد هذين 

اإليه،  الموصلة  السبيل  في  ويسعى  المصيرين، 

للنجدين طريق  قــد هــدي  نــســان  اإلإ وذلـــك إلأن 

الطريق  يختار  فالعاقل  الغواية،  وطريق  الهداية، 

اإلأَرشد الذي تكون نهايته اإلى خير وسعادة، فلو 

اأراد اإنسان ما اأن يذهب اإلى مكان معين فال شك 

له:  فيقال  يوصله  الذي  الطريق  اأنه سيساأل عن 

اأن هناك طريقين طريقاً محفوفاً بالمكارة، ولكن 

النهاية سليمة والعاقبة محمودة، وطريقا محفوفاً 

بــالــشــهــوات والــمــلــذات، ولــكــن الــنــهــايــة وخيمة 

نسان  والعاقبة سيئة، ففي هذه الحال يسلك اإلإ

والمكارة  الصعوبات  فيه  الــذي  الطريق  العاقل 

في سبيل ان يستريح فيما بعد في نهاية إل تجر 

اأنــس بن مالك  قــال: قال  له المتاعب، فعن 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 

بالشهوات((١(.

نسان اأن يصبر ويكابد ويبتعد عن  فال بد لالإ

سيما  وتعالى  سبحانه  الــرب  يخالف  شــيء  كل 

واأنَّ بعد هذه الحياة حساباً يقف الخلق فيه اأمام 

الذي  اليوم  في ذلك  بينهم  ليفصل  له سبحانه  ال�

إل يسال فيه حميم حميماً.

ــازالـــت فـــي الــقــديــم  ســـالمـــيـــة مـ فــــاإن اإلأُمـــــة اإلإ

اسمى  اإلـــى  لــلــوصــول  وتجتهد  تعمل  والــحــديــث 

لــه  ــات الــطــاعــة والــعــبــادة راغــبــة فيما عــنــد الــ� درجــ

سبحانه من النعيم، وقد زادها شوقاً لوعد ربها ما 

الدار وتغايرها  القراآن الكريم من مزايا تلك  ذكره 

ربها  لجنة  تطلعها  مــن  وزاد  الدنيا،  الحياة   عــن 

ما اخبرنا به الصادق ملسو هيلع هللا ىلص من عيش رغيد وسعادة 

إل يشوبها شقاء وحياة إل موت وإل فناء بعدها ولم 

له ملسو هيلع هللا ىلص غالباً يعد المؤمنين بشي من  يكن رسول ال�

متاع الدنيا الفانية بل كان يبشرهم بالجنة، فالدنيا 

اإذا نظرنا  وما فيها إل تعدل شيئاً يسيراً في الجنة، و

رجاإلً  له ملسو هيلع هللا ىلص شباباً وشيوخاً  ال� اإلى صحابه رسول 

من  يملكون  ما  اعــز  يتركون  نجدهم  فاإننا  ونساًء 

دينهم  سبيل  في  والنساء  واإلبــنــاء  والــجــاه  المال 

وقد  لهم،  له  ال� اأعــد  فيما  لعقيدتهم طمعاً  ونصرة 

تباينت اآراء الناس في نعيم الجنة فبعضهم قال: 

جعل  وبعضهم:  والجسد،  للروح  هو  النعيم  اأن 

اأخرجه: مسلم في »صحيحه«: ٢١٧٤/٤، )٢١٢٢(،   )١)

كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب اإلقتصاد في الموعظة.

النعيم للروح دون الجسد في الجنة، وهذا القول 

وجــود  مــن  للجنة  وتــصــوره  المسلم  فهم  يخالف 

والــزواج  والشراب  كالطعام  المادي  النعيم  األــوان 

وغيره.

* * *
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المبحث األأول

ويل

واشتمل على تمهيد وثالثة مطالب:

تمهيد

وكــّذب  عصاه  لمن  وتعالى  سبحانه  له  ال� اأعــد 

بــالــحــق عــذابــاً األــيــمــاً فــي نـــار جــهــنّــم، وكــثــيــر من 

اليوم  فــي  الــعــذاب  هــذا  بحقيقة  يشّكون  الــنّــاس 

له سبحانه في محكم كتابه  اإلآخر، لكن اأخبرنا ال�

ومن  العذاب،  اأنــواع  من  العديد  فيها  اأّن جهنّم 

اأصناف العذاب يوم القيامة ما ُيسّمى بويل، فما 

هو )ويل(، ومن الذي يعّذب فيه، وسنحاول اأن 

نستعرضه في المطالب اإلآتية:

المطلب األأول: تعريف ويل لغًة واصطالحًا

اأنــهــا  اإإل  ويـــح،  مــثــل  كلمة  اللغة:  فــي  ويــل 

ويله  يقال:  الشر،  حلول  والويل  عــذاب،   كلمة 

وويلك وويلي(١(.

لــو   ، جــهــنــم  ــي  فــ واد  ــطــــالح:  األصــ ــي  ــ وف

له  ال� اأعاذنا  الجبال لماعت من حــره،  فيه   سيرت 

)ويـــل(،  مـــادة:   ،366/8 لــلــفــراهــيــدي:   - العين  ينظر:   )١)

ــل(،  ــ )ويـ مـــــادة:  لــــالأزهــــري: ١3٧/١3،   - ــلــغــة  ال وتــهــذيــب 

والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - للجوهري: ١8٤6/5، 

مادة: )ويل(.

اإياكم منه(٢(. و

اإلى  فيه  اأي يسقط  فيه،  واٍد يهوي  وقيل: هو 

مـــام  اإلأســفــل اأربــعــيــن خــريــفــاً اأي عــامــاً، وقـــال اإلإ

العرب  تقولها  كلمة  الويل:  له-  ال� -رحمه  الخازن 

اإلى كل من وقع في العذاب والهالك(3(.

المطلب الثاني: اآيات ورود ويل في القراآن 

الكريم واأقوال المفسرين فيها

ويــل مكان اأخــروي وهــو اســم واٍد في جهنّم، 

ه لله لمن كفر وكذب باآياته، ولمن تكاسل  اأعــدَّ

في اأداء الصالة، ولم يلتزم بها، ولم يؤِد واجباتها 

رها عن وقتها، وللذين يطّففون في الميزان  اأو اأخَّ

وُينقصونه عن حّده، وقد وردت لفظة )ويل( في 

اأربع سور،  اآية في  اأربعة عشر  القراآن الكريم في 

الــواردة فيها ذكر  القراآنية  وفيما يلي ذكر اإلآيــات 

ويل وسنذكرها على سبيل التوضيح والبيان(٤(.

اأوألً: قال تعالى: ژ ک ک ک ک  ژ (5(.

ويل هو الوادي السائل من صديد اأهل جهنم، 

يهوي الكافر فيه سبعين خريفاً قبل اأن يبلغ قعره، 

له سبحانه للذي يعرض عن اآياته ويكذب  اأعده ال�

بــهــا، وهـــي نــزلــت فــي الــنــضــر بــن الـــحـــارث كــان 

للطبري:   - الــقــراآن  اآي  ــاأويــل  ت عــن  الــبــيــان  ينظر: جــامــع   )٢)

١68/٢، وتفسير القراآن العظيم - إلبن كثير: ١/٢٠5.

(3( ينظر: لباب التاأويل في معاني التنزيل - للخازن: ٧٧/١، 

وتحفة اإلأحوذي بشرح جامع الترمذي- للمباركفوري: ٩/3.

لفاظ القراآن - محمد فؤاد عبد  (٤( ينظر: المعجم المفهرس إلأ

الباقي: ٧68-٧6٩.

ية ٧.  (5( سورة الجاثية، اإلآ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد شاكر محمود سويج 

قريشاً  ويــحــدث  مجلسه  فــي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يخلف 

باأخبار ملوك العجم ويقول: اأنا اأحسن حديثاً من 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص (١(، واأما المراد بـ ژ  ک  ژ، الكذاب، 

واأما األـ: ژ  ک  ژ، المتبالغ في اقتراف اإلآثام يصر 

يقبل على كفره ويقيم عليه(٢(. 

عنهم  لــه  الــ� رضــي   - والتابعين  الصحابة  ــوال  اأقـ

جميعاً- في ويل:

ويــل،  فــي  اأقـــوال  والتابعين  الصحابة  عــن  ورد 

نذكرها كاإلآتي: 

١- عن ابن مسعود  قال: ويل واد في جهنم 

يسيل من صديد اأهل النار(3(.

٢- وعن ابن عباس  قال: ويل واد في جهنم 

فيه األوان العذاب.

3- وعن عطاء بن يسار قال: ويل واٍد في جهنم 

لو سيرت فيه الجبال لماعت من شدة حره(٤(.

للطبري:   - الــقــراآن  اآي  ــاأويــل  ت عــن  الــبــيــان  ينظر: جــامــع   )١)

طالب  اأبــي  بن  لمكي   - النهاية  بلوغ  اإلــى  والهداية   ،٧5/٢١

 ،١8٤/٤ للبغوي:   - التنزيل  ومعالم   ،6٧٧١/١٠ القيسي: 

والجامع إلأحكام القراآن - للقرطبي: ١6/١58.

في  قاويل  اإلأ وعيون  التنزيل  الكشاف عن حقائق  ينظر:   )٢)

وجوه التاأويل - للزمخشري: ٢85/٤، واللباب في علوم الكتاب 

- إلبن عادل الحنبلي: 35٠/١٧.

اأبــي طالب  بن  - لمكي  النهاية  بلوغ  اإلــى  الهداية  ينظر:   )3)

القيسي: 8١١٤/١٢،

للواحدي:   - المجيد  الــقــراآن  تفسير  فــي  الوسيط  ينظر:   )٤)

الحنبلي:  عــادل  إلبن   - الكتاب  علوم  في  واللباب   ،١63/١

للسيوطي:   - بــالــمــاأثــور  التفسير  فــي  المنثور  ــدر  والـ  ،٧١/٢١

.٤33/١

ثانيًا: قال تعالى: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ژ(5(.
فـــالـــوادي الــســائــل فـــي جــهــنــم مـــن قيح  اأي: 

وحدانيته  وجــحــدوا  بالله  كــفــروا  للذين  وصــديــد 

له اإذا  من يومهم الذي يوعدون فيه نزول عذاب ال�

نزل بهم ماذا يلقون فيه من البالء والجهد، وهو 

العذاب  باأنواع  فيه  الذي قد وعــدوا  القيامة،  يوم 

والنكال والسالسل واإلأغــالل، فال مغيث لهم، 

له تعالى، وهو هالك وشدة  وإل منقذ من عذاب ال�

عذاب للكافرين يوم القيامة(6(.

ثالثًا: قال تعالى: ژ ڭ ۇ ژ)7).

ينقصون  لــلــذيــن  ــذاب  ــعـ الـ مـــن  الـــشـــدة  اأي: 

الذي يجور في  اإنما سمي  و والميزان،  المكيال 

المكيال والميزان مطففاً؛ إلأنه إل يكاد يسرق في 

المكيال والميزان اإإل الشيء الخفيف الطفيف، 

الناس إلأنفسهم  اأنهم يستوفوا من  اأمرهم  ثم بين 

للناس  الكيل  كــان  اإذا  و والـــوزن،  الكيل  ويتمون 

ينقصون الوزن(8(. 

ــذي يــســيــل مـــن صديد  ــ وقـــيـــل: هـــو الـــــوادي ال

يعني:  يطففون،  للذين  اأسفلها  فــي  جهنم  اأهــل 

للذين ينقصون الناس، ويبخسونهم حقوقهم في 

ية 6٠. (5( سورة الذاريات، اإلآ

للطبري:   - الــقــراآن  اآي  ــاأويــل  ت عــن  الــبــيــان  ينظر: جــامــع   )6)

المنان  كــالم  تفسير  فــي  الرحمن  الكريم  وتيسير   ،5٩٩/٢١

والشريعة  العقيدة  فــي  المنير  والتفسير   ،8١3 للسعدي:   -

والمنهج - للزحيلي: 5٠/٢٧.

ية ١. (٧( سورة المطففين، اإلآ

(8( ينظر: بحر العلوم - للسمرقندي: 3/53٤.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأودية اأهل النار في القراآن )دراسة موضوعية( 

اإذا وزنــوا لهم  اأو موازينهم  اإذا كالوهم،  مكاييلهم 

ــوفــاء؛   واأصـــل ذلــك من  عــن الــواجــب لهم مــن ال

والمطفف:  النزر،  القليل  وهو  الطفيف،  الشيء 

المقلل حــق صــاحــب الــحــق عــمــا لــه مــن الــوفــاء 

والتمام في كيٍل اأو وزن، وقال السدي: قدم رسول 

له ملسو هيلع هللا ىلص المدينة وبها رجل يقال له اأبو جهينة ومعه  ال�

له  صاعان يكيل باأحدهما، ويكتال باإلآخر فاأنزل ال�

تعالى هذه اإلية حيث جعل الويل للمطففين(١(.

له سبحانه  فهؤإلء هم المطففون، قد توعدهم ال�

وتعالى بالويل والعذاب الشديد في اإلآخرة؛ إلأنهم 

ياأكلون اأموال الناس بالباطل، فياأخذون اأكثر مما 

لهم اإذا كالوا اأو وزنوا، اأو ياأخذونه كامال وافياً(٢(، 

فالزيادة غير  المطلوب،  بالوفاء؛ إلأنه  اإلأمر  وكان 

محرم  والنقص  السماحة،  اأهــل  مــن  اإإل  مطلوبة 

اإلى  يرمز  والميزان  الكيل  في  الوفاء  اإن  و ممنوع، 

حسن التعامل في اإلأمة، ومنع اأكل اأموال الناس 

بالباطل الذي يضعفها ويقتلها(3(.  

رابعًا: قال تعالى: ژ ڃ ڃ ژ)4).

فــالــوادي الــذي يسيل مــن صديد اأهــل جهنم 

له عز  ال� ُيَصلّون، إل يريدون وجه  للمنافقين الذين 

(١( ينظر: اأسباب نزول القراآن - للواحدي: ٤5٢، والكشف 

والبيان عن تفسير القراآن - للثعلبي: ١٤٩/١٠، ومعالم التنزيل 

وعيون  التنزيل  حقائق  عــن  والــكــشــاف   ،٢٢١/5 للبغوي:   -

ولباب  للزمخشري: ٧١٩/٤،   - الــتــاأويــل  وجـــوه  فــي  ــاويــل  اإلأق

النقول في اأسباب النزول - للسيوطي: ٢٢8.

(٢( ينظر: التفسير القراآني للقراآن - للخطيب: ١٤8٧/١6.

بي زهرة: 5/٢٧3٧. (3( ينظر: زهرة التفاسير - إلأ

ية ٤. (٤( سورة الماعون، اإلآ

وجل بصالتهم، ولكنهم يراءون وهم في صالتهم 

ساهون اإذا صلوها، فهم إل يرجون بصالتهم ثواباً، 

وإل يخافون بتركها عقاباً، وقيل: عني بذلك اأنهم 

يؤخرونها عن وقتها، فال يصلونها اإإل بعد خروج 

اإن  وقتها(5(، اأي: الذين إل يرجون بصالتهم ثواباً 

صلوا، وإل يخافون عليها عقاباً اإن تركوا، فهم عنها 

اإذا كانوا مع المؤمنين  غافلون حتى يذهب وقتها، و

اإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا(6(. صلوا رياًء، و

وقــيــل: الــذيــن هــم عــن صالتهم غــافــلــون غير 

مبالين بها حتى تفوتهم بالكلية ،اأو يخرج وقتها، 

له ملسو هيلع هللا ىلص والسلف،  اأو إل يصلونها كما صالها رسول ال�

فيها  وإل يخشعون وينجدون  نقراً  ينقرونها  ولكن 

ويتهمون، وفي كل واد من اإلفكار الغير المناسبة 

ما  يــدري  وإل  منها  اأحدهم  فيسلم  يهيمون،  لها 

قراأ فيها اإلى غير ذلك مما يدل على قلة المباإلة 

بــهــا(٧(، فــالــعــذاب لمن يـــؤدى الــصــالة بجسمه 

ولسانه من غير اأن يكون لها اأثر في نفسه، ومن 

إلأن  إلأجلها،  شرعت  التي  ثمرتها  تؤتى  اأن  غير 

الجوارح،  وتفعله  اللسان،  يقوله  عما  غافل  قلبه 

فيركع وهو إله عن ركوعه، ويسجد وهو إله عن 

للطبري:   - الــقــراآن  اآي  ــاأويــل  ت عــن  الــبــيــان  ينظر: جــامــع   )5)

الــجــوزي:  إلبــن   - التفسير  علم  فــي  المسير  وزاد   ،65٩/٢٤

٤٩6/٤، ومفاتيح الغيب - للرازي: 3٢/3٠٤.

للواحدي:   - المجيد  الــقــراآن  تفسير  فــي  الوسيط  ينظر:   )6)

 - والمنهج  والشريعة  العقيدة  فــي  المنير  والتفسير   ،558/٤

للزحيلي: ٤٢3/3٠.

والسبع  العظيم  الــقــراآن  تفسير  فــي  المعاني  روح  ينظر:   )٧)

المثاني - اإلألوسي: 3٠/٢٤٢.    
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد شاكر محمود سويج 

اإنما هي  و يقول  ما  سجوده، ويكبر وهو إل يعي 

حــركــات اعــتــادهــا، وكــلــمــات حفظها، إل تــدرك 

نفسه معناها، وإل تصل اإلى معرفة ثمرتها(١(. 

الواردة  النبوية  األأحاديث  الثالث:  المطلب 

في اأوصاف وادي ويل

له  ال� فيها رســول  نبوية يصف  اأحــاديــث  وردت 

اإليكم  محمد ملسو هيلع هللا ىلص وادي ويل، كاأننا نراه عياناً، و

البيان  سبيل  على  اإلأحـــاديـــث،  هــذه  مــن  بعضاً 

والتوضيح إل الحصر.

قـــال: سمعت  ــاد،  ــ زي بــن  محمد  عــن  اأوإلً: 

ــاس يــتــوضــئــون  ــنـ اأبــــا هـــريـــرة  وكــــان يــمــر بــنــا والـ

ــاإن اأبـــا  ــ ــال: اأســبــغــوا الـــوضـــوء ف ــ  مـــن الــمــطــهــرة، ق

القاسم ملسو هيلع هللا ىلص، قال: )ويل لالأعقاب من النار( (٢(.

ثانياً: وعن اأبي سعيد الخدري ، عن رسول 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص ، قـــال: )ويـــل واد فــي جهنم يهوي فيه  الــ�

اأن يبلغ قعره، والصعود  قبل  اأربعين خريفاً  الكافر 

يهوي  خريفاً  سبعين  فيه  يتصعد  الــنــار  فــي   جبل 

منه كذلك((3(.

له- )وويــل واد في  ال� مــام العيني -رحمه  قــال اإلإ

ِشعب  األــف  سبعون  فيه  سنة  سبعون  قعره  جهنم 

المراغي:  مصطفى  بن  اأحمد   - المراغي  تفسير  ينظر:   )١)

.٢5٢٤٩-٠/3٠

(٢( اأخرجه: البخاري في »صحيحه«: ٤٤/١ (١65(، كتاب 

الوضوء، باب غسل اإلأعقاب.

مام اأحمد في »مسنده«: ٧5/3 (١١٧3٠(،  (3( اأخرجه: اإلإ

مسند المكثرين من الصحابة، مسند اأبو سعيد الخدري، وقال 

الشيخ شعيب اإلأرنؤوط : اإسناده ضعيف.

فــي كــل ِشعب سبعون األـــف شــق، فــي كــل شق 

سبعون األف مغار، في كل مغار سبعون األف قصر، 

كالتوابيت من حديد، في كل تابوت سبعون األف 

شجرة، في كل شجرة سبعون األف غصن من نار، 

األــف ثمرة، طولها سبعون  في كل غصن سبعون 

األف ذراع، تحت كل شجرة سبعون األف ثعبان، 

وسبعون األف عقرب، طول كل ثعبان مسيرة شهر، 

ثالثمائة  له  كالنخل،  اأنــيــاب  له  كالجبل  وغلظه 

وسبعون قفازاً، في كل قفاز قلة من سٍم((٤(.

ثالثاً: وروي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: )عرضت 

عليَّ جهنم فلم اأر فيها واديا اأعظم من الويل((5(.

* * *

(٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - للعيني: ٢8٢/١٩-

.٢83

ــم اأقــــف عــلــى هـــذه الـــروايـــة فــيــمــا بــيــن يـــدي مــن كتب  (5( ل

في  الحنبلي  عادل  ابن  ذكره  والحديث  المعتمدة،  الحديث 

تفسيره - اللباب في علوم الكتاب: ٧١/٢٠.
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المبحث الثاني

سقر

واشتمل على تمهيد وثالثة مطالب:

له سبحانه وتعالى سقر في القراآن الكريم  ذكر ال�

وبين معناها بصيغة اإلستفهام مبالغة في التعظيم 

والتهويل منها، وزيادة في الترهيب، ثم بعد ذلك 

لحماً  تبقي  إل  حامية،  نــار  فهي  اأوصــافــهــا  ذكــر 

اإإل اأحرقته، فهي إل تبقي من  وإل عظماً وإل دماً 

فيها حياً وإل تذره ميتاً، فسقر اآكلة للبدن، مذيبة 

يالم، وسوف اأتناول  للعظم واللحم، مؤلمة اأشد اإلإ

الحديث عنها في هذه المطالب التالية:

المطلب األأول: تعريف سقر لغًة واإصطالحًا

سقر لغة: )السين والقاف والــراء( اأصــل يدل 

على اإحراق اأو تلويح بنار، يقال: سقرتُه الشمس، 

اإذا لوحته، ولذلك سميت سقر(١(.

وفــي اإلصــطــالح: هو وادي في جهنم اأعــده 

المحتاجين،  يطعم  لم  ومن  الصالة،  لتارك  له  ال�

مع  لــه  الــ� يكرهه  وفيما  الباطل  فــي  يخوض  ولمن 

من يخوض فيه، ولمن كذب بيوم القيامة، وهذا 

الوادي بمجرد دخول الشخص فيه تذوب عظامه 

مــــادة: )ســقــر(،  لــلــفــراهــيــدي: ٧5/5،   - الــعــيــن  يــنــظــر:   )١)

ومعجم  مــادة: )سقر(،  لالأزهري: 8/3٠٧،   - اللغة  وتهذيب 

مقاييس اللغة - إلبن فارس: 86/3، مادة: )سقر(.

من شدة الحرارة (٢(.

المطلب الثاني: اآيات ورود سقر في القراآن 

الكريم، واأقوال المفسرين فيها

الــكــريــم في  الــقــراآن  وردت لفظة )ســقــر( فــي 

اآيات في سورتين، وسوف نستعرضها في  اأربعة 

هذا المطلب على سبيل التوضيح والبيان (3(.

ڃ ڃ    ڃ  ڃ چ  چ چ      ژ  تعالى:  قال  اأوإلً: 

چ  ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ  ژ(٤(. 
قــيــل فــي تــفــســيــرهــا: اأي: ســاأغــمــره فــيــهــا من 

جميع جهاته، ثم قال تعالى: ژ ڃ چ  چ چ ژ ، 

وهذا تهويل إلأمرها وتفخيم، ثم فسر ذلك بقوله 

تعالى: ژ ڇ ڇ ڇ ڇ    ژ اأي: هي نار إل تبقي من 

فيها حياً وإل تذر من فيها ميتاً، لكنها تحرقهم، 

كلما احترقوا جدد خلقهم، وقال مجاهد: اأي: 

إل تحيي وإل تميت، وقيل: إل تبقي الكافر حتى 

يصير فحمة، ثم يعاد خلقاً جديداً، ثم إل تذره 

باأشد مما كان، وقيل:  حتى يعود عليه العذاب 

ثم  وجلودهم  وعصبهم  وعروقهم  لحومهم  تاأكل 

تــبــدل غير ذلـــك، وهــم فــي ذلــك إل يموتون وإل 

المعذبين  ــدان  ــ اأبـ مــن  تبقي  إل  وقــيــل:  يــحــيــون، 

ثم  كــالــرمــاد،  اإإل جعلته  الــنــيــران  شــدة  مــن  شيئاً 

للطبري:   - الــقــراآن  اآي  ــاأويــل  ت عــن  الــبــيــان  ينظر: جــامــع   )٢)

التنزيل وعيون اإلأقاويل في  ٤5١/3٢، والكشاف عن حقائق 

وجوه التاأويل - للزمخشري: ٤/655.

لفاظ القراآن - محمد فؤاد عبد  (3( ينظر: المعجم المفهرس إلأ

الباقي: 35٢.

ية ٢6-3٠. (٤( سورة المدثر، من اإلآ
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قال تعالى: ژ  ڍ ڌ   ژ قال ابن عباس: تحرق 

اأي للجلد، وقال  نسان، وقال مجاهد:  بشرة اإلإ

قــتــادة: اأي حــراقــة للجلد، وقــال زيــد بــن اأسلم: 

اأجسادهم عليها وقيل: تلفح الجلد لفحة  تلوح 

 فتدعه اأسود من الليل، ثم قال تعالى: ژ ڎ ڎ 

خلقهم  عظيم  الزبانية  مقدمي  من  اأي:  ژ  ڈ  
غليظ خلقهم(١(.

فيها من  واأغــمــره  اأي ســاأدخــلــه جهنم  وقــيــل: 

وتعظيم  النار  في وصف  بالغ  ثم  جميع جهاته، 

ما  العرب:  تقول  ژ  ژڃ چ  چ چ      فقال:  شاأنها 

في  والتهويل  المبالغة  اأرادوا  اإذا  كــذا:  ما  اأدراك 

اإلأمر، اأي: واأّي شيء اأعلمك ما سقر؟ إلأنها قد 

الــوصــف حــداً إل يمكن معرفته، وإل  فــي  بلغت 

يتوصل اإلى اإدراك حقيقته، ثم بيّن وصفها بقوله: 

ژ ڇ ڇ ڇ ڇ    ژ، اأي: إل تبقى لهم لحما وإل تذر 
عظما، فاإذا اأعيد اأهلها خلقا جديدا فال تذرهم، 

ــرى، فــقــال: ژ  ڍ ــ  بــل تعيد اإحــراقــهــم كـــرة اأخـ

 ڌ   ژ، اأي: تلفح الجلد لفحة تدعه اأشد سوادا 
فتحرقه  الجلد  تلوّح  ابن عباس:  قال  الليل،  من 

النار  على  اأي:  ژ،  ڈ   ڎ  ڎ  ژ  لــونــه،  وتــغــيّــر 

تسعة عشر من المالئكة هم خزنتها(٢(.

 ،٧٧/١٩ للقرطبي:   - الــقــراآن  حــكــام  إلأ الــجــامــع  ينظر:   )١)

القيسي:  طالب  اأبــي  بن  لمكي   - النهاية  بلوغ  اإلــى  والهداية 

٧833/١٢، واأنوار التنزيل واأسرار التاأويل - للبيضاوي: 5/٢6١، 

وتفسير القراآن العظيم - إلبن كثير: ٢٧٧/8، واللباب في علوم 

الكتاب - إلبن عادل الحنبلي: ١٩/5١6.

المراغي:  مصطفى  بن  اأحمد   - المراغي  تفسير  ينظر:   )٢)

 - والمنهج  والشريعة  العقيدة  في  المنير  والتفسير   ،١3٤/٢٩

ثانياً: قال تعالى: ژ مج جح  مح جخ    حخ مخ جس   حس  

مظ   مط  حط  مض  خض  حض  جض  مص  حص  مس   خس  
جع   مع جغ مغ جف حف خف مف ىف يف   ژ (3(.

ــار قــال  ــن ال الــتــوحــيــد مــن  اأهـــل  اإذا خـــرج  اأي: 

ــنـــار: ژ مج جح  مح الـ فـــي  بــقــي  لــمــن   الــمــؤمــنــون 

 جخژ ؟ قال المفسرون: سلككم بمعنى: اأدخلكم. 
خس حس   جس    مخ  ژ  فيها؟  حبسكم  مــا  مقاتل:   وقـــال 

   مس  ژ اأي: لم نك من المصلين لله في دار الدنيا، 
لــلــه،  نــتــصــدق  لـــم  اأي:  ژ  خض  حض  جض  مص  ژ  

مع  نخوض  كنا  اأي:  ژ  جع  مظ   مط  ژحط 

الخائضين من اأهل الباطل والتكذيب، ژ جغ مغ 

جف    حف  ژ اأي: كنا نكذب بيوم الجزاء والحساب، 
ژ مف ىف يفژ اأي: حتى اأتانا الموت(٤(.

وقيل: اأي: وهم في جنات يتنعمون، ويساأل 

بعضهم بعضا عن اأحوال المجرمين، في النيران، 

ــهــم: مـــا الــــذي اأدخــلــكــم فـــي جهنم؟  قــائــلــيــن ل

التوبيخ والتخجيل،  والمقصود من السؤال زيادة 

فاأجابوا باأن هذا العذاب إلأمور اأربعة:

قالُوا: ژ  مخ جس   حس  خس  مس  حص مص جض حض خض 

خف  حف    جف     مغ  جغ  مع  جع    مظ   مط  حط  مض 
نــؤدي  الدنيا  فــي  نكن  لــم  اأي:  ژ،  ىف يف    مف 
المؤمنين  مع  ربنا  نعبد  فلم  المفروضة،  الصالة 

للزحيلي ٢٢٩/٢٩.

يات ٤٢-٤٧. (3( سورة المدثر، اإلآ

للطبري:   - الــقــراآن  اآي  ــاأويــل  ت عــن  الــبــيــان  ينظر: جــامــع   )٤)

الــجــوزي:  إلبــن   - التفسير  علم  فــي  المسير  وزاد   ،٤5١/٢3

366/٤، والجامع إلأحكام القراآن - للقرطبي: 8٧/١٩.
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الذين يصلون، ولم نحسن اإلى خلقه من جنسنا، 

فلم نطعم الفقير المحتاج ما يجب اإعطاؤه، وكنا 

نخالط اأهل الباطل في باطلهم، كلما غوى غاو 

غوينا معه، اأو نتكلم فيما إل نعلم، اأو نخوض مع 

الخائضين في اأمر محمد ملسو هيلع هللا ىلص (١(.

مئ ىئ يئ جب  حب خب  ژ  ثالثاً: قال تعالى: 

مب ىب يب ژ (٢(.
قــال ابــن عــبــاس: اإنـــي إلأجـــد فــي الــقــراآن قوماً 

ــار عــلــى وجــوهــهــم، يــقــال لهم  ــن يــســحــبــون فــي ال

بالقدر،  يكذبون  كانوا  إلأنهم  سقر؛  مس  ذوقــوا 

اإني إلأراهم فما اأدري اأشيء كان قبلنا اأم شيء  و

جهنم  علم  وسقر  واألمها  حرها  قاسوا  اأي  بقى، 

اإذا  النار، وصقرته  من سقرته  يصرف  لم  ولذلك 

 لوحته والقول المقدر على الوجه اإلأول حال من 

ضمير يسحبون(3(.

على  يــجــّرون  يــوم  ويهانون  يعذبون  اأي  وقيل: 

وتعنيفا:  اإيــالمــا  لهم  ويــقــال  الــنــار،  فــي  وجوههم 

ذوقوا حر النار واآإلمها جزاء وفاقا لتكذيبكم رسل 

نذار بهذا اليوم،  ربكم في كل ما جاءوا به من اإلإ

الــعــذاب،  مــن  للكافرين  فيه  يقع  مما  والتحذير 

اأن  بين  ثم  ثــواب،  فيه من  للمتقين  بما  والتبشير 

كــل مــا يــوجــد فــي هـــذه الــحــيــاة فــهــو إل يحدث 

 - والمنهج  والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير  ينظر:   )١)

للزحيلي: ٢٩/٢٤3.

يات ٤8. (٢( سورة القمر، اإلآ

اأبــي طالب  بن  - لمكي  النهاية  بلوغ  اإلــى  الهداية  ينظر:   )3)

القيسي: ٧٢٠6/١١، واأنوار التنزيل واأسرار التاأويل - للبيضاوي: 

اإرشاد العقل السليم - إلأبي السعود: 8/١٧٤. ١68/5، و

له وقدره(٤(. اإنما يحصل بقضاء ال� اتفاقا، و

وقيل: هي اأشرف ما بهم من اإلأعضاء، واألمها 

ويــخــزون،  بــذلــك  فيهانون  األـــم غيرها،  مــن  اأشـــد 

النار  األم  ويقال لهم: ژ مب ىب يب ژ اأي: ذوقوا 

واأسفها وغيظها ولهبها(5(. 

وقيل: اإن المجرمين الكفار يعذبون في النار، 

ذإلل،  واإلإ هانة  لالإ وجوههم  على  فيها  ويــجــّرون 

ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ذوقوا وقاسوا حّر النار 

له تعالى اأن كل  واآإلمها وشدة عذابها، ثم اأبان ال�

ما يحدث في الكون، ومنه اأفعال العباد كلهم، 

ژ(6(  حت خت  مت ىت يت     ژ  فقال:  لله،  مخلوق  هو 

، اأي: اإن كل شيء من اإلأشياء، وكل فعل من 

اإلأفعال في هذا الكون اأو هذه الحياة خيرا كان 

اأو شرا، مخلوق لله تعالى، مقدر محكم مرتّب 

اقتضته الحكمة، وعلى وفق ما  على حسب ما 

هو مقدر مكتوب في اللوح، معلوم لله ثابت في 

له اإلأزلي، قبل وجوده اأو كونه، يعلم  سابق علم ال�

حاله وزمانه(٧(.

المراغي:  مصطفى  بن  اأحمد   - المراغي  تفسير  ينظر:   )٤)

.١٠١/٢٧

 - المنان  كــالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير  ينظر:   )5)

للسعدي: 8٢٧.

ية ٤٩. (6( سورة القمر، اإلآ

 - والمنهج  والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير  ينظر:   )٧)

للزحيلي: ٢٧/١85.
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في  الـــواردة  األأحــاديــث  الثالث:   المطلب 

سقر

وردت اأحاديث نبوية في ذكر )سقر( وسوف 

والــبــيــان  الــتــوضــيــح  لــزيــادة  منها  بــعــضــاً   نستعرض 

اإماطة اللثام عنه. إل الحصر، ولتقوية الموضوع و

اأوإلً: عن اأبــي هريرة ، قــال: )جــاء مشركو 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص فــي الــقــدر،  قــريــش يــخــاصــمــون رســــول الــ�

يب  ىب  مب  خب  حب  جب   يئ  ىئ  مئ  ژ  فنزلت: 

جت حت خت  مت ىت يت    ژ((١(.
اأتيُت   قال:  اأبي رباح  ثانياً: عن عطاء بن 

ابن عباس  وهو ينزع في زمزم قد ابتللت اأسافل 

قد  اأو  فقال  القدر  في  تكلم  قد  له  فقلت  ثيابه، 

له ما نزلت هذه  فعلوها، فقلت : نعم، قال: فو ال�

ىت مت  خت   حت  جت  يب  ىب  مب  ژ  فيهم:  اإإل   اإلآيـــة 

 يت  ژ، اأولئك شرار هذه اإلأُمة، إل تعودوا مرضاهم 
منهم  اأحـــداً  راأيتني  اإن  موتاهم،  على  تصلو  وإل 

اأفقعت عينيه باأصابعي هاتين((٢(.

ثالثاً: عن اأبــي الــزعــراء(3(، قــال: ذكر الدجال 

اأيها  يا  تفترقون  فقال:  مسعود  بن  له  ال� عبد  عند 

اأخــرجــه: مسلم  والحديث  يــة ٤8-٤٩،  اإلآ القمر،  (١( ســورة 

في »صحيحه«: ٢٠٤6/٤ (٢656(، كتاب القدر، باب كل 

شيء بقدر، واأسباب نزول القراآن - للواحدي: ٤٠١.

الــكــبــرى«: ١٠/3٤5  فــي »الــســنــن  الــبــيــهــقــي  ــه:  ــرجـ اأخـ  )٢)

اأهل  شهادة  به  تــرد  ما  بــاب  الشهادات،  كتاب   ،)٢٠88٠)

اإلهواء.

(3( اأبو الزعراء: شعيث بن محرز بن شعيث بن زيد بن اأبي 

له بن مسعود.  له بن هانئ، صاحب عبد ال� الزعراء الكوفي عبد ال�

اأبي حاتم: 38٧/٤، والثقات  الجرح والتعديل - إلبن  ينظر: 

إلبن حبان: 3١5/8.

الناس بخروجه ثالث فرق، ثم قال ابن مسعود: 

ــا اأيــهــا الــكــفــار، مــا سلككم فــي ســقــر؟ قــالــوا:   ي

مض  خض  حض  جض  مص  حص  مس   خس   حس   جس    مخ  ژ 

مف  خف  حف    جف     مغ  جغ  مع  جع    مظ   مط  حط 
قال  ثم   ، ژ(٤(  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حق   يف    ىف 
ابن مسعود: )اأإل ترون في هؤإلء من خير اإإل ترك 

غير  اأحــد  منها  يخرج  إل  اأن  له  ال� اأراد  فــاإذا  فيها، 

المؤمنين،  من  الرجل  فيخرج  واألوانهم  وجوههم 

فيقول: يا رب. فيقول: من عرف رجالً فليخرجه 

فينظر فال يعرف اأحداً، فيناديه الرجل يا فالن: اأنا 

فالن، فيقول: ما اأعرف فعند ذلك يقولون ربنا: 

اأي:   ، ٹژ(5(  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ 

فيقول عند  فاإنا ظالمون.  فاإن عدنا  منها  اأخرجنا 

قال  فــاإذا  ژ(6( ،  ڤ ڤ ڤ  ڦ   ڦ  ژ  ذلك: 

ذلك اأطبقت عليهم جهنم فال يخرج بعد ذلك 

اأحد اأبداً((٧(.

* * *

يات ٤3 - ٤8. (٤( سورة المدثر، اإلآ

ية ١٠٧. (5( سورة المؤمنون، اإلآ

ية ١٠8. (6( سورة المؤمنون، اإلآ

المستدرك: 5٩٧/٢ (3٩3٢( باب  اأخرجه الحاكم في   )٧)

على  هــذا حديث صحيح  عنه:  وقــال  المدثر،  ســورة  تفسير 

شرط الشيخين ولم يخرجاه.
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المبحث الثالث

موبق

واشتمل على مطلبين:

المطلب األأول: تعريف موبق لغة واصطالحًا

مــوبــق لــغــًة: )الـــواو والــبــاء والــقــاف( كلمتان، 

يقال لكل شيء حال بين شيئين موبق، والكلمة 

لـــه، ويــقــال:  ــقـــه الـــ� اإلأُخــــــرى: وبــــق: هــلــك، واأوبـ

الموبق: الموعد(١(.

وفــي اإلصــطــالح: هــو واٍد فــي جهنم، وقــال 

عكرمة: هو نهر في جهنم يسيل ناراً على حافتيه 

حــيــات مثل الــبــغــال الـــدهـــم(٢( فـــاإذا ثـــارت اإليهم 

لتاأخذهم استغاثوا منها باإلقتحام في النار، وقال 

اأنس بن مالك: واد من قيح ودم في جهنم(3(.

القراآن  اآية ورود موبق في  الثاني:  المطلب 

الكريم، واأقوال المفسرين فيها

زهري: ٢65/٩، مادة: )وبق(،  (١( ينظر: تهذب اللغة - لالأ

ومعجم مقاييس اللغة - إلبن فــارس: 8٢/6، مــادة: )وبــق(، 

ولسان العرب - إلبن منظور: 3٧٠/١٠، مادة: )وبق(.

ينظر:  الــدهــوم.  والجمع  الكثيرة،  الجماعة  هو  الــدهــم:   )٢)

وتــاج  ــم(،  )دهــ مـــادة:   ،١٢٤/6 لـــالأزهـــري:   - اللغة  تهذيب 

مــادة:  للزبيدي: 3٢/١٩٧،   - القاموس  جــواهــر  مــن  الــعــروس 

)دهم(.

والجامع  للسجستاني: ٤٢٠/١،   - القراآن  غريب  ينظر:   )3)

إلأحكام القراآن - للقرطبي: ١١/3.

الكريم في  الــقــراآن  فــي  )مــوبــق(  لفظة  وردت 

اآيــة واحـــدة فــي ســورة الكهف، وســوف نتناولها 

بالدراسة والتوضيح في هذا المطلب(٤(.

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ژ  تــعــالــى:  ــال  ــ ق

وئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ(5(.
اختلف اأهل التاأويل في معنى ”موبقًا“ على 

ة: اأقوال ِعدَّ

المشركين  هــؤإلء  بين  وجعلنا  معناه:  فقيل: 

الدنيا  في  شركاء  له  ال� دون  من  يدعون  كانوا   ومــا 

يومئذ عداوة(6(.

لهم  ذلــك  فعلهم  عــبــاس: وجعلنا  ابــن  وقـــال 

مهلكاً(٧(.

وقال مجاهد: هو اسم واٍد في جهنم(8(.

به  له بن عمرو: واٍد عميق فصل  ال� وقــال عبد 

الــهــدى، واأهـــل الجنة،  اأهــل الضاللة واأهـــل   بين 

واأهل النار (٩(.

وقـــيـــل: اأي وجــعــلــنــا بــيــنــهــم واديــــــاً مـــن اأوديــــة 

جــهــنــم، وهـــو مــكــان الــهــالك والـــعـــذاب الشديد 

وعزيراً  المالئكة  اأو  فيه جميعاً،  يهلكون  مشتركاً 

لفاظ القراآن - محمد فؤاد عبد  (٤( ينظر: المعجم المفهرس إلأ

الباقي: ٧٤١.

ية 5٢. (5( سورة الكهف، اإلآ

للطبري:   - الــقــراآن  اآي  ــاأويــل  ت عــن  الــبــيــان  ينظر: جــامــع   )6)

.٢٩5/١5

(٧( ينظر: تفسير القراآن العظيم - إلبن اأبي حاتم: ٢36٧/٧.

(8( ينظر: بحر العلوم - للسمرقندي: 35١/٢.

اأبــي طالب  بن  - لمكي  النهاية  بلوغ  اإلــى  الهداية  ينظر:   )٩)

القيسي: ٤٤٠٧/6، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

- إلبن عطية: 5٢٤/3، ومفاتيح الغيب - للرازي: ٤٧٤/٢١.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد شاكر محمود سويج 

وجعلنا  اأي:  البعيد،  البرزخ  والموبق:  وعيسى، 

بينهم امداً بعيداً؛ إلأنهم في قعر جهنم، وهم في 

اأعلى الجنان، وكذلك جعلنا بين المشركين وما 

له شركاء في الدنيا موضعاً  كانوا يدعون من دون ال�

يصل  اأن  إلأطماعهم  حسماً  الــنــار  وهــو  للهالك 

اإليهم من دعوة للشفاعة(١(.

اأضلوهم  ومن  الضالين  بين  جعلنا  اأي  وقيل: 

الفريقين  اأحـــد  يــعــاون  اأن  يمنع  مــانــعــاً،  حــاجــزاً 

اإلآخر، والموبق الهالك، من وبق بمعنى هلك، 

اأي: جعلنا حاجزاً، هو في ذاته هالك للفريقين، 

وهذا كناية عن اأن الهالك يعم الفريقين، واأنه إَل 

منجاة إلأحدهما الذين ضلوا ومن اأضلوهم(٢(. 

ــعــلــمــاء: اأي: بــيــن الــمــؤمــنــيــن  وقــــال بــعــض ال

بينهم،  يفصل  مهلكا  اأي:  مــوبــقــا،  والــكــافــريــن 

فالداخل فيه، في هالك، والخارج عنه في عافية، 

واأظهر اإلأقوال عندي واأجراها على ظاهر القراآن، 

كانوا  من  وبين  الكفار  بين  وجعلنا  المعنى:  اأن 

له موبقا اأي: مهلكا،  يعبدونهم ويشركونهم مع ال�

إلأن الجميع يحيط بهم الهالك من كل جانب(3(.

* * *

(١( ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التاأويل - للنسفي: ٢/3٠6، 

وتفسير المراغي - إلأحمد بن مصطفى المراغي: ١6٤/١5.

بي زهرة: ٩/٤5٤6.      (٢( ينظر: زهرة التفاسير - إلأ

(3( ينظر: اأضواء البيان في اإيضاح القراآن بالقراآن - للشنقيطي: 

.٢٩8-٢٩٧/3

المبحث الرابع

اأثام

واشتمل على ثالثة مطالب:

المطلب األأول: تعريف اأثام لغًة واصطالحًا

اأثام لغًة: )الهمزة والثاء والميم( َتدُل على اأصٍل 

واحٍد، تقول: اأَثَم فالٌن َياأثُم اإثماً، اأي: َوَقَع في 

ْثِم، كقولك: َحرَِج اإذا وقَع في الَحرِج. وَتاأثَّم،  اإلإ

ثِم وكفَّ عنُة. واإلأَثاُم في ُجْمِلة  اأي: َتحرََّج من اإلإ

ثِم، واإلأَثِيِم واإلأثَّــاَم واإلأثيمَة:  اإلإ ُعُقوبُة  التَّفسيِر: 

ْثم، واإلآثم: الفاعل(٤(. في كثرة ُرُكوِب اإلإ

له  صطالح: هو واٍد في جهنم جعله ال� وفي اإلإ

تعالى عقاباً للكفرة، وهو قول القرطبي ومجاهد، 

وقال عكرمة: اأثام واد في جهنم يعذب فيه الزناة، 

لالآية  تفسيرنا  اأكثر عند  التعريف  نفصل  وســوف 

القراآنية التي وردت فيها هذِه اللفظة(5(.

ــــم(،  )اأث ــادة:  مــ لــلــفــراهــيــدي: 8/٢5٠،   - الــعــيــن  يــنــظــر:   )٤)

والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - للجوهري: 5/١85٧، 

فــارس: 6٠/١،  اللغة - إلبــن  مــادة: )اأثـــم(، ومعجم مقاييس 

مادة: )اأثم(.

حكام القران- للقرطبي: ٧6/١3، ومعالم  (5( ينظر: الجامع إلأ

التنزيل - للبغوي: ٩6/6، وتفسير القران العظيم - إلبن كثير: 

.١٢6/6
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المطلب الثاني: اآية اأثام في القراآن الكريم، 

واأقوال المفسرين فيها

اآية  وردت لفظة )اأثــام( في القراآن الكريم في 

ــده وفـــي ســـورة واحــــدة، وهـــي مــن اإلمــاكــن  واحــ

لعبادة  وتعالى  له سبحانه  ال� اأعدها  التي  اإلآخروية 

ــالــدراســة فــي هــذا  الــعــاصــيــن، وســـوف اأتــنــاولــهــا ب

المطلب وعلى النحو اإلآتي(١(.

قال تعالى: ژ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ   

پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿ  
ٿ ٹ  ٹ ژ(٢(.

مــن هــذه اإلأفــعــال، فقد  اأي: مــن يفعل شيئاً 

اإلى كل من يفعل هذه  له سبحانه وتعالى  ال� وعد 

اإلأوصاف واإلأُمور يلق اأثاماً يوم القيامة، قال ابن 

ثــم،  اإلإ اإنما يريد جــزاء  له عنهما:  ال� عباس رضي 

اأوديــة في جهنم يعذب  اأثاماً  يلق  وقــال عكرمة: 

فيها الزناة، وقال اأبو عبيدة: اإلآثام العقوبة، وقال 

مجاهد: اإلآثــام واد في جهنم، وقال قتادة: يلق 

اأثاماً نكاإلً، كنا نحدث اأنه واٍد في جهنم(3(.

لِه اإَِلًها اآخر إَل َيحتاُج  وقيل: اأَن من ادعى مع ال�

َّه  فِي اسِتحقاقه العذاب اإِلى عمٍل اآخر، ولكنَّ ال�

اإلستحالل  سبيِل  على  النَّْفس  وقتَل  نا  الزِّ جمع 

َّه اإِلها لبياِن اأَن كل واحٍد من هذه  مع دعاء غير ال�

لفاظ القراآن - محمد فؤاد عبد  (١( ينظر: المعجم المفهرس إلأ

الباقي: ١٢.

ية 68. (٢( سورة الفرقان، اإلآ

اأبــي طالب  بن  - لمكي  النهاية  بلوغ  اإلــى  الهداية  ينظر:   )3)

لــلــبــغــوي: 3/٤5٧،   - الــتــنــزيــل  ومــعــالــم  الــقــيــســي: 5٢58/8، 

وتفسير القراآن العظيم - إلبن كثير: 6/١١٤.

الخصال يوجب العقوبة(٤(. 

اإتــيــانــهــم بالطاعات  وقــيــل: لما فــرغ مــن ذكــر 

والمعنى:  للمعاصي،  اجتنابهم  بيان  فــي  شــرع 

إل يدعون معه ربــاً من اإلأربــاب، وإل يشركون به 

شيئاً بل يوحدونه، ويخلصون له العبادة والدعوة، 

وإل يقتلون النفس اإإل بالحق، اأي: بسبب الحق 

اأن  يحق  بما  اأي:  وعصمتها،  لحرمتها  المزيل 

اأو زنا بعد  اإيمان  النفوس، من كفر بعد  تقتل به 

اإحصان، اأو قتل نفس بغير نفس، وإل يستحلون 

الفروج المحرمة بغير نكاح وإل ملك يمين، ومن 

يفعل شيئاً مما ذكر يلق اأثاماً، هو في كالم العرب 

الـــعـــقـــاب(5(، وهـــذه اإلآثــــام مــنــكــرات، والــعــذاب 

الـــذي يــســاق اإلـــى فــاعــلــهــا، ويــلــقــاه، هــو عــذاب 

منكر شديد(6(، اأي: ومن يفعل واحدة من تلك 

شديداً  عقاباً  اإلآخـــرة  في  يلق  الــثــالث،  الجرائم 

وجـــزاء اإثــمــه وذنــبــه الـــذي ارتــكــبــه، بــل يضاعف 

المعصية  انــضــمــام  بسبب  ضعفين  الــعــذاب   لــه 

اإلى الكفر(٧(.

(٤( ينظر: مفاتيح الغيب - للرازي: 8٢/٧، واللباب في علوم 

الكتاب - إلبن عادل الحنبلي: ٤5٩/٤.     

(5( ينظر: فتُح البيان في مقاصد القراآن - للقنوجي: 3٤٩/٩-

 .35٠

(6( ينظر: التفسير القراآني للقراآن - للخطيب: ١٠/58.

 - والمنهج  والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير  ينظر:   )٧)

للزحيلي: ١٠٩/١٩.   
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فــي جهنم  اإن  )و اإلأصــبــحــي(١(:  وقـــال شفي 

وادياً يدعى اأثاماً، فيه حيات وعقارب، في فقار(٢( 

اإحداهن مقدار سبعين قلة سم، والعقرب منهن 

مثل البغلة المؤكفة، تلدغ الرجل فال تلهيه عما 

يجد من حر جهنم حموة لدغتها فهو لما خلق 

اإن في جهنم سبعين داء إلأهلها، كل داء  له، و

مثل جزء من اأجزاء جهنم((3(.

المطلب الثالث: األأحاديث الواردة في اأثام

ورد لفظ )اأثام( في اأحاديث نبوية ِعّدة نذكر 

منها ما يلي:

اأوإلً: عن عمرو بن شرحبيل  قال: قال عبد 

له اأي الذنب اأكبر عند  له: قال رجل: يا رسول ال� ال�

له ؟ قال ) اأن تدعو لله نداً وهو خلقك (، قال  ال�

ثم اأي ؟ قال ) ثم اأن تقتل ولدك خشية اأن يطعم 

معك (، قال ثم اأي ؟ قال ) ثم اأن تزاني بحليلة 

له عز و جل تصديقها: ژ ٱ ٻ   جارك ( . فاأنزل ال�

ٻ ٻ ٻ پ  پ پ   پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ   

اأبو عبيد، شفي  اأبو سهل ويقال:  صبحي: هو  (١( شفي اإلأ

تابعي  اأنــه  فقيل:  في صحبته،  اختلف  اإلأصبحي،  ماتع  بن 

اأبــي الطفيل،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص مــرســل، وقــد مــات بعد  وحديثه عــن 

وذلك مما يحقق كونه تابعياً، )ت: ١٠5هـ(. ينظر: الطبقات 

له  من  معرفة  في  والكاشف  إلبــن سعد: ٧/355،   - الكبرى 

رواية في الكتب الستة - للذهبي: ٤8٩/١، وتهذيب التهذيب 

- إلبن حجر: 36٠/٤.

واحــد.  عظم  كاأنه  متصل  ظهرها  فقار  التي  وهــي  فقار:   )٢)

ينظر: العين - للفراهيدي: ١6٧/6، وتهذيب اللغة - لالأزهري: 

.١١٠/١١

(3( الزهد والرقائق - إلبن المبارك: ٢/٩6.

ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ژ(٤(.
ثانياً: وعن اأبا اأُمامة الباهلي(5(، قال: قال رسول 

اأن صخرة وزنــت عشر خلفات،  له ملسو هيلع هللا ىلص : )لــو  ال�

قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين 

وما  قيل:  ــــام(.  واأث اإلــى غــي،  ينتهي  خريفا حتى 

غي، واأثــام؟ قال: )بئران في اأسفل جهنم يسيل 

له  منهما صديد اأهل النار، وهما اللذان ذكرهما ال�

في كتابه((6(.

* * *

البخاري  اأخــرجــه:  والحديث  يــة 68،  اإلآ الفرقان،  ســورة   )٤)

قوله  باب  الديات،  كتاب   ،)686١) في »صحيحه«: ٢/٩ 

َتَعّمِٗداىجس حجسالّنَِساء: محتحمججحس . تعالى: حمسَوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ

(5( اأبو اأُمامة: هو صدي بن عجالن بن وهب الباهلي، غلبت 

عليه كنيته، قال سفيان بن عيينة: كان اأبو اأمامة الباهلي اآخر 

له ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال اأبو عمر:  من بقى بالشام من اأصحاب رسول ال�

له بن بسر، هو اآخر من مات بالشام  قد بقى بالشام بعده عبد ال�

من اأصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، )ت: 8١هـ، وقيل: 86هـ(. ينظر: 

البر: ٢/٧36،  - إلبن عبد  اإلأصحاب  اإلستيعاب في معرفة 

 - النبالء  اأعـــالم  اإلأثــيــر: 3٩8/٢، وســيــر  - إلبــن  الغابة  واأُســـد 

للذهبي: 3/35٩.

الــكــبــيــر«: ١٧5/8  فـــي »الــمــعــجــم  الــطــبــرانــي  ــه:  ــرجـ اأخـ  )6)

(٧٧3١(، لقمان بن عامر، عن اأبي اأُمامة.
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المبحث الخامس

غي

واشتمل على ثالثة مطالب:

المطلب األأول: تعريف غي لغًة واصطالحًا

غي لغًة: )الغين والياء المشددة اأو المضاعفة( 

لغيره،  الشيء  اإظــالل  َيــدُل على  اأصــٌل صحيٌح 

الــعــرب فهو غــي، وكــل خير فهو  فكل شــر عند 

لــه  رشــــاد، وهـــذا جــديــر اأن يــكــون مــكــانــاً اأعــــده الــ�

الرشد،  خــالف  هو  وقيل:  غياً،  وسماه  للغاوين 

الــبــاطــل، يقال:  بــاإلأمــر، اإلنــهــمــاك فــي  والجهل 

غوى يغوي غياً(١(.

صطالح: هو اسم واد في جهنم خبيث  وفي اإلإ

الطعم بعيد القعر، وقد سمي بذلك اإلسم إلن 

له  ال� وقال عبد  غياً،  اإليه فسمي  الغاوين يصيرون 

بن مسعود : غي نهر في جهنم خبيث الطعم 

بعيد القعر(٢(.

 ،3٧8/٤ فـــارس:  إلبــن   - اللغة  مقاييس  معجم  ينظر:   )١)

مادة: )غي(، ولسان العرب - إلبن منظور: ١٤3/١5، مادة: 

)غي(، والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - 

إلأبــي البقاء الكفوي: 663/١، مــادة: )غــي(، وتــاج العروس 

من جواهر القاموس - للزبيدي: ٢٠١/3٩، مادة: )غي(.

للطبري:   - الــقــراآن  اأي  ــاأويــل  ت عــن  الــبــيــان  ينظر: جــامــع   )٢)

لــلــزجــاج:   - واعـــرابـــه  الــقــران  ومــعــانــي   ،5٧٢/١5 ٢١٧/١8و 

336/3، وتفسير القراآن العظيم - إلبن كثير: 5/٢١٧.

القراآن  في  غي  ورود  اآيــة  الثاني:  المطلب 

الكريم، واأقوال المفسرين فيها

اآية  القراآن الكريم في  وردت لفظة )غي( في 

له سبحانه  واحدة في سورة واحدة، وقد اأعدها ال�

وتعالى لعبادِه العاصين، وسوف اأتناولها بالدراسة 

في هذا المطلب وعلى النحو اإلآتي(3(.

ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ژ  تــعــالــى:  قـــال 

ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ژ (٤(.
له بن مسعود : هو واد في جهنم  قال عبدال�

اأبعدها قعراً واأشدها حراً، في بار يسمى البهيم، 

له تعالى تلك البار فتسعر  كلما خبت جهنم فتح ال�

له تعالى إلأولئك  بها جهنم. وهذا الواد قد اأوعده ال�

الشهوات  واتبعوا  الصالة  اأضاعوا  الذين  الخلف 

فسوف يلقون غياً يوم القيامة عذاباً عظيماً، واأن 

بالغي الذي هو الشر العظيم  له تعالى توعدهم  ال�

والعذاب العظيم(5(.

له عنهما-: الغي واد  وقال ابن عباس -رضي ال�

حره  من  لتستعيذ  اوديــة جهنم  اإن  و في جهنم، 

الشهوات، ومنهم  يتبعون  للذين  تعالى  له  ال� اأعده 

الزاني المصر على الزنا، وشارب الخمر المدمن 

ــا الـــذي إل يــنــزع عــنــه، وإلأهـــل  ــرب ــل ال عــلــيــه، واآكــ

لفاظ القراآن - محمد فؤاد عبد  (3( ينظر: المعجم المفهرس إلأ

الباقي: 5٠6.

ية 5٩. (٤( سورة مريم، اإلآ

 ،١٢5/١١ للقرطبي:   - الــقــراآن  حــكــام  إلإ الجامع  ينظر:   )5)

واأضواء البيان في اإيضاح القراآن بالقراآن - للشنقيطي: ٤٤6/3.
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الــزور، وتــارك الصالة، وإلمــراأة  العقوق، ولشاهد 

اأدخلت على زوجها ولداً ليس منه، فهؤإلء سوف 

يلقون غياً يوم القيامة(١(.

وقيل: لَعِقب الخير خلٌف بفتح الالم ولعقب 

شر خْلٌف بالسكون، اأي: فعَقبهم وجاء بعدهم 

َعِقُب سوٍء، وقرئ اأضاعوا الصلواِت، اأي: تركوها 

اأو اأّخروها عن وقتها، واتبعوا الشهوات من شرب 

الــخــمــر واســـتـــحـــالِل نـــكـــاِح اإلأخـــــِت مـــن اإلأب 

واإلنهماِك في فنون المعاصي وَعْن علَي  هم 

من بني المشيد وركب المنظور ولُبس المشهور، 

ــاإن كـــلَّ شـــر عــنــد الـــعـــرب غـــيٌّ وكــل  ــ ــراً ف  اأي: شــ

خير رشاٌد(٢(.

الخيبة،  بمعنى  هنا  الغي  اإن  بعضهم:  وقــال 

بما  اأي  الهالك  اأو  رحمتك  من  خيبته  بما  اأي: 

اأهلكته بلعنك اإياه وطردك له، والذي دعاهم اإلى 

تعالى خالق كل  لــه  الــ� ــاأن  ب هــذا كله عــدم قولهم 

شيء واأنه سبحانه إل خالق غيره ولم يكفهم ذلك 

حتى طعنوا باأهل السنة القائلين بذلك، وما الظن 

لم  بما  الشرك  خفايا  من  لنفسها  ترضى  بطائفة 

يسبق اإبليس عليه اللعنة نعوذ بالله سبحانه وتعالى 

من التعرض لسخطه(3(.

للثعلبي:   - ــقــراآن  ال تفسير  عــن  والــبــيــان  الكشف  ينظر:   )١)

٢٢١/6، ومعالم التنزيل - للبغوي: ٢٤١/5، والجامع إلأحكام 

القراآن - للقرطبي: ١٢5/١١، ولباب التاأويل في معاني التنزيل 

- للخازن: ٢5٢/٤، وفتح القدير - للشوكاني: ٤٠3/3.

بي  (٢( ينظر: اإرشاد العقل السليم اإلى مزايا الكتاب الكريم - إلأ

سعود: 5/٢٧٢.     

والسبع  العظيم  الــقــراآن  تفسير  فــي  المعاني  روح  ينظر:   )3)

ــوراء، فاأضاعوا  ــ اإلــى الخلف وال وقــيــل: رجــعــوا 

اإقامتها،  و عليها  بالمحافظة  اأمــروا  التي  الصالة 

التي  الصالة  اإذا ضيعوا  و بها وضيعوها،  فتهاونوا 

خـــالص  يــمــان واإلإ هــي عــمــاد الــديــن، ومــيــزان اإلإ

اآكد اإلأعمال، واأفضل  لرب العالمين، التي هي 

اأضيع،  الــخــصــال، كــانــوا لما ســواهــا مــن دينهم 

اتبعوا  اأنهم  الداعي لذلك،  اأرفــض، والسبب  وله 

ــا فــصــارت هممهم  ــهــ ــ اإرادات شــهــوات اأنــفــســهــم و

له، فنشاأ  منصرفة اإليها، مقدمة لها على حقوق ال�

قبال على شهوات  من ذلك التضييع لحقوقه، واإلإ

وعلى  حصلوها،  لهم،  إلحــت  مهما  اأنفسهم، 

ژ،  ۓ ڭ   ژ  ۓ  تناولوها،  اتفقت  وجه  اأي: 

(٤(، وقيل: وعيد بالعاقبة  اأي: عذاباً مضاعفاً شديداً

الضالين،  هــؤإلء  اأمــر  اإليها  ســيــؤول  التي  السيئة 

الذين اأضاعوا الّصالة واتبعوا الشهوات، والغّى: 

هو الضالل، وقد جعل في مقام الهالك والعذاب 

في جهنم، إلأن القوم كانوا غواة، واأنهم سيلقون 

وبه  القيامة،  يــوم  حاضراً  وسيجدونه  الغّى،  هــذا 

سيردون مورد الهالك، وبه يصلون العذاب(5(.

وقيل: اتباع اأوامر الدين وترك نواهيه، ترغيبا في 

الذين  التاأسي بطريقتهم، وذكر صفات الخلف 

اأتوا بعدهم ممن اأضاعوا واجبات الدين، وانتهبوا 

اللذات والشهوات، ثم ذكر ما ينالهم من العقاب 

المثاني - اإلألوسي: 33٤/٤.  

 - المنان  كــالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير  ينظر:   )٤)

للسعدي: ٤٩6.

(5( ينظر: التفسير القراآني للقراآن - للخطيب: ٧٤8/8. 
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له يقبل توبته،  ال� فــاإن  اإإل من تــاب،  في اإلآخـــرة، 

اإلأتقياء.  اإإل  يرثها  إل  التي  النعيم  جنات  ويــورثــه 

فخلف من بعدهم خلف اأضاعوا الصالة واتبعوا 

خلف  فجاء  اأي  غيا  يلقون  فسوف  الــشــهــوات، 

سوء من بعد اأولئك السعداء وهم اإلأنبياء عليهم 

واأوامـــره،  له  ال� بحدود  القائمون  واأتباعهم  السالم 

لــه، الــتــاركــون لــزواجــره، اأولئك  الــمــؤدون فــرائــض الــ�

اإلأنبياء، ولكنهم  واتباع  يمان  اإلإ الخلف يدعون 

وفساق  والــنــصــارى  كاليهود  مقصرون  مخالفون 

المسلمين الذين تركوا الصالة المفروضة عليهم، 

له،  ال� المحرمات على طاعة  واآثــروا شهواتهم من 

شهادة  وشهدوا  الخمور،  وشربوا  الزنى،  فاقترفوا 

ــزور، ولــعــبــوا الــمــيــســر، ورضــــوا بــالــحــيــاة الــدنــيــا  ــ الـ

واطماأنوا بها، فهؤإلء جزاؤهم اأنهم سيلقون غيا، 

إلرتكابهم  القيامة،  يــوم  وخــســارا  وخيبة  شــرا  اأي 

باإضاعة  والمراد  الواجبات.  اإهمال  و المعاصي، 

فعلها  وعــدم  بالكالم،  تركها  اإلأظهر  في  الصالة 

اأصال، وجحود وجوبها. 

ويرى بعضهم كالشوكاني اأن من اأخر الصالة 

عن وقتها، اأو ترك فرضا من فروضها، اأو شرطا من 

شروطها، اأو ركنا من اأركانها، فقد اأضاعها(١(.

المطلب الثالث: األأحاديث الواردة في غي

وردت في غي اأحاديث، وسوف اأتناول بعضاً 

 - والمنهج  والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير  ينظر:   )١)

للزحيلي: ١3١/١6-١3٢.

الحصر،  إل  والــبــيــان  التوضيح  سبيل  على  منها 

وعلى النحو اإلآتي:

اأوإلً: عن اأبي سعيد الخدري  قال: سمعت 

له ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )يكون خلف من بعد ستين  رسول ال�

سنة اأضــاعــوا الــصــالة واتــبــعــوا الــشــهــوات فسوف 

يلقون غياً، ثم يكون خلف يقرؤون القراآن إل يعد 

تراقيهم ويقراأ القراآن ثالثاً مؤمن ومنافق وفاجر((٢(.

قال: قال رسول  الباهلي  اأُمامة  اأبي  ثانياً: عن 

اأن صخرة وزنــت عشر خلفات،  له ملسو هيلع هللا ىلص : )لــو  ال�

قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين 

وما  قيل:  واأثـــام(.  اإلــى غــي،  ينتهي  خريفاً حتى 

غي، واأثــام؟ قال: )بئران في اأسفل جهنم يسيل 

له  منهما صديد اأهل النار، وهما اللذان ذكرهما ال�

في كتابه((3(.

بــن مسعود  فــي قوله  لــه  الــ�  ثــالــثــاً: عــن عبد 

في  نهر  قــال:   ، ژ(٤(  ۓ ۓ ڭ   وجــل: ژ  عز 

جهنم بعيد القعر خبيث الطعم((5(.

* * *

(٢( اأخرجه: اأحمد في »مسنده«: 38/3 (١١358(، مسند 

له  المكثرين من الصحابة، مسند اأبي سعيد الخدري رضي ال�

عنه، وقال شعيب اإلأرنؤوط: اإسناده حسن.

الــكــبــيــر«: ١٧5/8  فـــي »الــمــعــجــم  الــطــبــرانــي  ــه:  ــرجـ اأخـ  )3)

(٧٧3١(، لقمان بن عامر، عن اأبي اأُمامة.

ية 5٩. (٤( سورة مريم، اإلآ

الحاكم في »المستدرك«: ٢/٤٠6 (3٤١8(،  اأخرجه:   )5)

الرحيم،  له الرحمن  ال� التفسير، تفسير سورة مريم بسم  كتاب 

سناد ولم يخرجاه. وقال عنه: هذا الحديث صحيح اإلإ
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الخاتمة

الــحــمــد لــلــه الـــذي بنعمته تــتــم الــصــالــحــات، 

الطاعات، والصالة والسالم على  تقبل  وبفضله 

محمد واآله وصحبه ما دامت اإلأرض والسماوات، 

له تبارك وتعالى خلق الخلق وهو اعلم بهم  فاإن ال�

من اأنفسهم، وبما يصلحهم وما يصلح لهم، وما 

يسعدهم عاجالً واجالً، فجعل الجنة ثواباً واجراً 

النار  وجعل  الدنيا،  الحياة  في  يقدمونه  ما  على 

عذاباً وهالكاً على ما يقدمونه في الحياة الدنيا.

له سبحانه وتعالى لمن عصاه  وبعد؛ لقد اعد ال�

الــذي جاء به عذابا اليما في نار  وكــذب بالحق 

جهنم يوم القيامة، ومن بين اأنواع العذاب اما ان 

يجعله في ويل, واما ان يجعله في سقر, اما الويل 

الكريم  الــقــران  فهو واد في جهنم ورد ذكــرة في 

اأربــعــة عشر مــرة , وامــا سقر فكذلك هــو واد في 

لم  ولمن  الــصــالة,  لتارك  تعالى  له  ال� اعــده  جهنم 

يطعم المحتاجين, وغير ذلك وقد ورد ذكرة في 

القراآن الكريم اأربع مرات . 

على هــذا اإلســاس ارتــاأيــت اأن يكون موضوع 

النار في  اأهــل  اأوديـــة  التكميلي هــذا حــول  بحثي 

القراآن دراسة موضوعية.

* * *

المصادر والمراجع

- القراآن الكريم.

١- بحر العلوم: اأبو الليث نصر بن محمد بن 

تحقيقد.  الحنفي،  الفقيه  السمرقندي  اإبــراهــيــم 

محمود مطرجي، دار النشر : دار الفكر - بيروت.

ــو عــبــد الــرحــمــن الــخــلــيــل بن  ــ ٢- الــعــيــن: اأبـ

اأحــمــد بــن عــمــرو بــن تميم الــفــراهــيــدي البصري 

 )ت: ١٧٠هـــ(، تحقيق: د مهدي المخزومي، 

د. اإبراهيم السامرائي: دار ومكتبة الهالل .

3- تــهــذيــب الــلــغــة: مــحــمــد بـــن اأحـــمـــد بن 

اأبــو منصور )ت: 3٧٠هــــ(،  اإلأزهـــري الــهــروي، 

تحقيق: محمد عوض مرعب الناشر: دار اإحياء 

التراث العربي - بيروت الطبعة: اإلأولى، ٢٠٠١م.

 ٤- الــصــحــاح تـــاج الــلــغــة وصــحــاح الــعــربــيــة: 

الفارابي  الجوهري  بن حماد  اإسماعيل  نصر  اأبــو 

)ت: 3٩3هــــــ(، تــحــقــيــق: اأحــمــد عــبــد الــغــفــور 

بــيــروت،   - للماليين  العلم  دار  الــنــاشــر:  عــطــار، 

الطبعة: الرابعة ١٤٠٧هـ  - ١٩8٧م.

ــراآن:  ــقـ الـ اآي  ــاأويـــل  تـ ــيــان عـــن  ــب ال 5- جــامــع 

بــن غالب  بــن كثير  يــزيــد  بــن  بــن جــريــر  محمد 

ـــ(،  ــو جــعــفــر الــطــبــري )ت: 3١٠هــ اإلآمـــلـــي، اأبـ

المحسن  عبد  بــن  لــه  الــ� عبد  الــدكــتــور  تحقيق: 

والدراسات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون  التركي، 

ســـالمـــيـــة بــــدار هــجــر الـــدكـــتـــور عــبــد الــســنــد  اإلإ
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حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر 

١٤٢٢هـ  اإلأولــى،  ،الطبعة:  عــالن  واإلإ والتوزيع 

- ٢٠٠١م.

عبد  محمد  ــــو  اأب الــعــظــيــم:  الـــقـــراآن  تفسير   -6

الـــرحـــمـــن بـــن مــحــمــد بـــن اإدريــــــــس بـــن الــمــنــذر 

ــــن اأبــــي حــاتــم   الــتــمــيــمــي، الــحــنــظــلــي، الــــــرازي اب

)ت : 3٢٧هـ(،المحقق: اأسعد محمد الطيب، 

الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية 

السعودية، الطبعة: الثالثة - ١٤١٩هـ.

الــتــنــزيــل: عالء  الــتــاأويــل فــي معاني  لــبــاب   -٧

الــديــن عــلــي بــن محمد بــن اإبــراهــيــم الــبــغــدادي 

الشهير بالخازن، دار النشر: دار الفكر - بيروت / 

لبنان - ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.

الترمذي:  جامع  بشرح  اإلأحـــوذي  تحفة   -8

الرحيم  عبد  بــن  الرحمن  عبد  محمد  الــعــال  اأبـــو 

ــاشــر: دار  ــن ال الــمــبــاركــفــورى )ت: ١353هــــــــ(، 

الكتب العلمية - بيروت.

٩- المعجم المفهرس إلألفاظ القران الكريم: 

محمد فؤاد عبدالباقي ،.دار احياء التراث العربي، 

بيروت، لبنان، الطبعة دار الكتب العلمية.

النهاية في علم معاني  اإلى بلوغ  الهداية   -١٠

الـــقـــراآن وتــفــســيــره، واأحــكــامــه، وجــمــل مــن فنون 

علومه: اأبو محمد مكي بن اأبي طالب َحّموش بن 

محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم اإلأندلسي 

تحقيق:  ٤3٧هـــــــ(،  )ت:  الــمــالــكــي  الــقــرطــبــي 

العليا  الدراسات  بكلية  جامعية  رسائل  مجموعة 

اأ.  بــاإشــراف  الشارقة،  جامعة   - العلمي  والبحث 

د: الشاهد البوشيخي ،الناشر: مجموعة بحوث 

ــات  ــدراسـ الــكــتــاب والــســنــة - كــلــيــة الــشــريــعــة والـ

اإلأولــى،  الطبعة:  الشارقة،  جامعة   - سالمية  اإلإ

١٤٢٩هـ - ٢٠٠8م.

محيي  القراآن:  تفسير  في  التنزيل  معالم   -١١

السنة، اأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 

ـــ(،  ــ ــبــغــوي الــشــافــعــي )ت: 5١٠هـ ــراء ال ــفـ بـــن الـ

ــرزاق الــمــهــدي، الــنــاشــر : دار  ــ تــحــقــيــق: عــبــد الـ

اإلأولى   : الطبعة  بيروت،   - العربي  التراث  اإحياء 

، ١٤٢٠هـ.

له  ال� اأبـــو عبد  الـــقـــراآن:  الــجــامــع إلأحــكــام   -١٢

محمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح اإلأنصاري 

الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت: 6٧١هـ(، 

تحقيق: هشام سمير البخاري ،الناشر: دار عالم 

السعودية،  العربية  المملكة  الــريــاض،  الكتب، 

الطبعة: ١٤٢3هـ/ ٢٠٠3م.

١3- الــكــشــاف عــن حــقــائــق الــتــنــزيــل وعــيــون 

اإلأقاويل في وجوه التاأويل: اأبو القاسم محمود بن 

عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق 

المهدي، دار النشر: دار اإحياء التراث العربي - 

بيروت.

١٤- اللباب في علوم الكتاب: اأبو حفص سراج 

الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 

النعماني )ت: ٧٧5هـ(، تحقيق: الشيخ عادل 

اأحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، 

لبنان،   / بــيــروت   - العلمية  الكتب  دار  الــنــاشــر: 

الطبعة اإلولى: ١٤١٩هـ - ١٩٩8م.
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اأبو  المجيد:  الــقــراآن  تفسير  في  الوسيط   -١5

الــحــســن عــلــي بـــن اأحـــمـــد بـــن مــحــمــد بـــن علي 

الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت : ٤68هـ(، 

تــحــقــيــق وتــعــلــيــق: الــشــيــخ عـــــادل اأحـــمـــد عبد 

الدكتور  الشيخ علي محمد معوض،  الموجود، 

الغني  اأحمد عبد  الدكتور  اأحمد محمد صيرة، 

الــجــمــل، الــدكــتــور عبد الــرحــمــن عــويــس، قدمه 

الفرماوي،  الحي  عبد  الدكتور  اإلأســتــاذ  وقرظه: 

لبنان،   - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار  الــنــاشــر: 

الطبعة: اإلأولى، ١٤١5 هـ - ١٩٩٤ م .

١6- الــــدر الــمــنــثــور فـــي الــتــفــســيــر بــالــمــاأثــور: 

ــالل الـــديـــن  ــ ــر، جـ ــكـ ــن اأبــــــي بـ ــ ــمـــن ب عـــبـــد الـــرحـ

هجر  مركز  تحقيق:  ـــ(،  ٩١١هــ )ت:   السيوطي 

للبحوث، الناشر: دار هجر - مصر، سنة النشر: 

١٤٢٤هـ /٢٠٠3م.

الـــرحـــمـــن فــــي تــفــســيــر  الـــكـــريـــم  تــيــســيــر   -١٧

كــالم الــمــنــان: عبد الــرحــمــن بــن نــاصــر بــن عبد 

تحقيق:  )الــمــتــوفــى: ١3٧6هـــــ(،  السعدي  لــه  الــ�

مؤسسة  الناشر   , اللويحق  معال  بن  عبدالرحمن 

الرسالة ,الطبعة اإلولى ,١٤٢٠ه- ٢٠٠٠م.

١8- الثقات: محمد بن حبان بن اأحمد بن 

اأبــو حاتم،  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان 

باإعانة:  طبع  الُبستي )ت: 35٤هـــ(،  الدارمي، 

الهندية، تحت  العالية  للحكومة  المعارف  وزارة 

مدير  خــان  المعيد  عبد  محمد  الدكتور  مراقبة: 

دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دائرة المعارف 

الطبعة:  الــهــنــد،  الــدكــن  اآبـــاد  بحيدر  العثمانية 

اإلأولى، ١3٩3ه  - ١٩٧3م.

والشريعة  الــعــقــيــدة  فــي  المنير  التفسير   -١٩

والمنهج: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: 

دار الفكر المعاصر - دمشق، الطبعة : الثانية ، 

١٤١8هـ.

الـــقـــراآن:  تفسير  عــن  ــيــان  ــب وال الــكــشــف   -٢٠

اأحمد بن محمد بن اإبراهيم الثعلبي، اأبو اإسحاق 

مــام اأبــي محمد بن  )ت: ٤٢٧هـــ(، تحقيق: اإلإ

عاشور ،مراجعة وتدقيق: اإلأستاذ نظير الساعدي 

،الناشر: دار اإحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 

الطبعة: اإلأولى١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

٢١- التفسير القراآني للقراآن: عبد الكريم يونس 

الخطيب )ت: بعد ١3٩٠هـ(،الناشر: دار الفكر 

العربي - القاهرة.

اأحـــمـــد  ــــن  ب الـــتـــفـــاســـيـــر: مــحــمــد  ــرة  ــ ٢٢- زهــ

 بــن مصطفى بــن اأحــمــد الــمــعــروف بــاأبــي زهــرة 

)ت: ١3٩٤هـ(، دار النشر: دار الفكر العرب.

جمال  التفسير:  عــلــم  فــي  المسير  زاد   -٢3

الـــديـــن اأبــــو الـــفـــرج عــبــد الــرحــمــن بـــن عــلــي بن 

محمد الجوزي )ت: 5٩٧هـ(، الناشر المكتب 

اإلسالمي - بيروت - الطبعة الثالثة: ١٤٠٤هـ.

العظيم  الــقــراآن  تفسير  في  المعاني  روح   -٢٤

شكري  محمود  المعالي  اأبـــو  المثاني:  والسبع 

اأبــي الثناء اإلألــوســي  لــه بــن محمد بــن  الــ�  بــن عبد 

الــتــراث  ــاء  اإحــي الــنــاشــر: دار  ـــ( ،  ــ )ت: ١3٤٢هـ

العربي - بيروت.

مصطفى  بــن  اأحــمــد  الــمــراغــي:  تفسير   -٢5
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأودية اأهل النار في القراآن )دراسة موضوعية( 

مكتبة  شركة  ١3٧١هـــ(،الــنــاشــر:  )ت:  المراغي 

ومطبعة مصطفى البابى الحلبي واأوإلده بمصر، 

الطبعة: اإلأولى، ١365هـ - ١٩٤6م.

مام اأحمد بن حنبل: اأحمد بن  ٢6- مسند اإلإ

حنبل، تحقيق: الشيخ شعيب اإلأرنؤوط واآخرون، 

الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ 

- ١٩٩٩م.

٢٧- الجامع المسند الصحيح المختصر من 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص وسننه واأيـــامـــه: محمد بن  الــ� ــور رســـول  اأمـ

له البخاري الجعفي، تحقيق:  اإسماعيل اأبو عبدال�

د. مصطفى ديب البغا اأستاذ الحديث وعلومه في 

كلية الشريعة - جامعة دمشق ، الناشر: دار ابن 

كثير، اليمامة - بيروت ،الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ- 

١٩8٧م.

البخاري:  شــرح صحيح  الــقــاري   ٢8- عمدة 

ــو مــحــمــد مــحــمــود بـــن اأحـــمـــد بـــن مــوســى بن  ــ اأب

الدين  بــدر  الحنفي  الغيتابى  حسين  بــن  اأحــمــد 

 العيني )ت: 855هـ(، الناشر: دار اإحياء التراث 

العربي - بيروت.

ــد بــن  ــمــ اأحــ ــة:  ــغـ ــلـ الـ ٢٩- مــعــجــم مــقــايــيــس 

الحسين  اأبــو  الـــرازي،  القزويني  بن زكرياء  فــارس 

محمد  الــســالم  عبد  تحقيق:  3٩5هـــــ(،   )ت: 

هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ١3٩٩هـ 

- ١٩٧٩م.

3٠- المعجم المفهرس إلألفاظ القران الكريم: 

محمد فؤاد عبدالباقي ،.دار احياء التراث العربي، 

بيروت، لبنان، الطبعة دار الكتب العلمية.

لـــه  ــ� الـ ــبـــد  اأبــــــو عـ ــــرى:  ــب ــكــ ــ ال ــبـــقـــات  الـــطـ  -3١

ــالــوإلء،  ب الــهــاشــمــي  بــن منيع  بــن ســعــد  محمد 

)ت:  سعد  بابن  المعروف  البغدادي  البصري، 

٢3٠هـــ(،تــحــقــيــق: مــحــمــد عــبــد الـــقـــادر عطا، 

الطبعة:  بــيــروت،   - العلمية  الكتب  دار  الناشر: 

اإلأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

بن  تاريخ حلب: عمر  في  الطلب  بغية   -3٢

له بن اأبي جرادة العقيلي، كمال  اأحمد بن هبة ال�

د.  تحقيق:  العديم )ت: 66٠هــــ(،  ابــن  الدين 

سهيل زكار، الناشر: دار الفكر.

33- اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل: ناصر الدين 

الشيرازي  له بن عمر بن محمد  ال� اأبو سعيد عبد 

البيضاوي )ت: 685هـــ(، تحقيق: محمد عبد 

التراث  اإحــيــاء  دار  الناشر:  المرعشلي،  الرحمن 

العربي - بيروت، الطبعة: اإلأولى - ١٤١8هـ.

الكتاب  مزايا  اإلــى  السليم  العقل  اإرشـــاد   -3٤

اأبو السعود العمادي محمد بن محمد  الكريم: 

اإحياء  دار  الناشر:  ٩8٢هـــ(،  بن مصطفى)ت: 

التراث العربي- بيروت.

35- التاريخ الكبير: محمد بن اإسماعيل بن 

له )ت:  ال� عبد  اأبو  البخاري،  المغيرة  بن  اإبراهيم 

العثمانية،  الــمــعــارف  دائـــرة  الطبعة:  ٢56هـــــ(، 

اآباد - الدكن ،طبع تحت مراقبة: محمد  حيدر 

عبد المعيد خان. 

مــحــمــد عبد  اأبـــــو  والـــتـــعـــديـــل:  الـــجـــرح   -36

الـــرحـــمـــن بـــن مــحــمــد بـــن اإدريـــــــس بـــن الــمــنــذر 

التميمي، الحنظلي، الرازي ابن اأبي حاتم )ت: 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد شاكر محمود سويج 

المعارف  دائــرة  طبعة مجلس  3٢٧هـــ(،الــنــاشــر: 

الــعــثــمــانــيــة - بــحــيــدر اآبــــاد الــدكــن - الــهــنــد، دار 

اإلأولى:  بيروت ،الطبعة:   - العربي  التراث  اإحياء 

١٢٧١ھ/ ١٩5٢م.    

بن  الحسين  بــن  اأحــمــد  الكبرى:  السنن   -3٧

علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، اأبو بكر 

البيهقي )ت: ٤58هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر 

عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 

الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠3م.

عبد  اأبــو  الصحيحين:  على  المستدرك   -38

بن حمدويه  محمد  بن  له  ال� عبد  بن  محمد  له  ال�

تحقيق:  ـــ(،  ٤٠5هــ  : )ت  النيسابوري   الحاكم 

الــوادعــي، دار  اأبــو عبد الرحمن مقبل بن هــادي 

النشر: دار الحرمين، البلد: القاهرة - مصر ،سنة 

الطبع: ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

* * *




