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  ًا وطال انتظارها للحصاد، إلى من ضحت بشبابهاإلى من زرعت بذور 

  .. حفظها هللا وشفاها.أمي الغالية

****************  
  بالقوة والحنان ومن بوجوده نشعرإلى من تمنى لنا الخیر، 

  أبي الغالي أدامه هللا ورعاه.

****************  
  مانقوي لألمام، ألصــل لــبــــر األ عٌ إلى من هــــو سنــد لي ودافِ 

  إلى زوجي الغالي حفظه هللا ووفقه للخير والصالح

****************  
  ، رمز الحب والحنانإلى فلذات كبدي

  جعلهم هللا من المهتدين األخيار أبنائي الخمسة

****************  
  إلى األكرم منا جمیعًا ، الذین قدموا أرواحهم رخیصة في سبیل اهللا

  الشهداء األبرار

****************  
  إلى من أفنوا سني أعمارهم، وزهرة شبابهم خلف القضبان

  األسرى األبطال

****************  
  إلى شعب ما زال ینبض بالحیاة، ویهتف بالحریــة واالنتصار

  أهل فلسطين، أبناء القدس ومسرى العدنان

****************  
  إلى الصرح العلمي الشامخ، ومنارة اإلسالم الراسخ 

  المية الغراء الجامعة اإلس

  إىل كل هؤالء أهدي هذا اجلهد املتواضع

 اإلھـــداء



 

) ج (  

  شكر وتقدير
  

من قول  أتوجه بدایة بالحمد والثناء إلى اهللا تعالى الذي وفقني إلتمام هذا البحث، وانطالقاً 
العظیم  أتوجه بخالص شكري وامتنانيفإنني ، )1() ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس (: rالرسول 

الذي تفضل  -حفظه اهللا ورعاه -فضیلة الدكتور/ جمال الهوبي یل وشیخي أستاذي الجلإلى 
بقبول اإلشراف على هذه الرسالة، وقد جاد علي بإرشاداته وتوجیهاته السدیدة، فجزاه اهللا عني خیر 

   الجزاء.

 كما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر ألستاذي الجلیلین عضوي لجنة المناقشة:

  حفظه اهللا ورعاه،    حمد العاموديولید م/ فضیلة الدكتور  

  حفظه اهللا ورعاه.   المالحيعلي عبد اهللا / فضیلة الدكتور  

رغم أعبائهما  افي قراءته ولما بذاله من جهد ووقتلتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، 
ج في خر سین هذه الرسالة لت، وأسأله تعالى أن ینفعني بمالحظاتهما التي یبدیانها لي لتحالكثیرة

  ، فجزاهما اهللا عني خیر الجزاء.أجمل حلة

منها الكثیر من المعلومات  إلى الجامعة اإلسالمیة الغراء التي نهلتُ الشكر موصول وكذلك 
وعمید كلیة أصول الدین، وأساتذتي الكرام أعضاء مجلس أمنائها، ورئیسها، المفیدة، ممثلة برئیس 

أن یوفقهم في أداء مهامهم واألمانة التي  Uسائلة اهللا  الهیئة التدریسیة، وعمادة الدراسات العلیا
 كلفوا بها.

ألخوة واألخوات في المكتبة المركزیة ودائرة العالقات العامة في الجامعة وكذلك أشكر ا
 خیر الجزاء. ياإلسالمیة، بارك اهللا فیهم وجزاهم عن

 ورعاه، الذي كافح وأتقدم بشكري الجزیل لزوجي الفاضل األستاذ / أحمد الفرا حفظه اهللا
 من أجل إكمال هذه الرسالة فجزاه اهللا خیر الجزاء.وضحى بوقته معي صابر 

، وجمیع أقاربي وأخواتي في ئي وبناتي حفظهم اهللا، وزوجة أخيوأتوجه بشكري الكبیر ألبنا
إلكمال دراستي في مجال التفسیر  لما لمست منهم من تشجیع ،مدرسة عبد الرحمن األغا الثانویة

 علوم القرآن فجزاهم اهللا عني خیر الجزاء.و 

                                                 
   - 4/339 -ب( ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك) - ك( البر والصلة عن رسول اهللا) - ) سنن الترمذي1(
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وأشكر أختي الغالیة، وأخي الحبیب، وأخوتي وأخواتي، وكل من أحببتهم في اهللا           
 وشجعوني للسیر قدمًا في طلب العلم، فبارك اهللا فیهم جمیعًا.

سالة، زوجة أخي الغالیة التي وقفت بجواري وساندتني في إعداد هذه الر وكذلك أشكر       
وضحت بوقتها، فجزاها اهللا خیرًا عظیمًا، وكذلك الشكر موصول البنة خالتي الغالیة/ نادیة الفرا 

  بترجمة ملخص الدراسة، فجزاها اهللا خیر الجزاء. مشكورةالتي اقتطعت من وقتها وتفضلت 

ام وال أنسى أن أوجه عظیم شكري وتقدیري لألستاذ / هاني الصوص (أبو خلیل) الذي ق       
  بصورتها البهّیة فجزاه اهللا كل خیر.بجهد عظیم في تنسیق وٕاخراج الرسالة حتى خرجت 

وٕان كان من شكر فالشكر كل الشكر لكل من ساعد وساند وضحى وقدم ولو بدعوة        
  خالصة صادقة في ظهر الغیب، فبارك اهللا فیكم جمیعًا. 

  الباحثة
 فداء حسین الفرا
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  المقــدمــة
  

  :المقدمة
، وجعل لنا في القـرآن ترغیبـًا وترهیبـاً ، وهدانا النجدین، لذي مّن علینا بنعمة العقلالحمد هللا ا
ونــردع أنفســنا ونخوفهــا مــن الوقــوع فــي  لخیــرلنفعـل ا؛ بالجنــة وحــذرنا مــن النــار ببنــاالحمـد هللا الــذي ح

، ا یریــدال لمـالفّعـ، المبــدئ المعیـد، والـبطش الشـدید، ذي العــز المجیـد، الحمـد هللا رب العـالمین، الشـر
ه واتقــاه لمــن خافــ مُ رِ ْكــالمُ ، بالنــار بعــد اإلنــذار بهــا والوعیــد وأصــر علــى عصــیانه المنــتقم ممــن عصــاه

  .بدار لهم فیها خیر مزید

وأشـهد أن ال إلـه ، ونعمه بالشكر تدوم وتزید وأشكره، وهو أهل الحمد والثناء والتمجید أحمده
المحـذر للعصـاة مـن ، ورسوله الـداعي إلـى التوحیـد وأشهد أن محمدًا عبده، إال اهللا وحده ال شریك له

  أما بعد : ،ى بدوام الوقودنار تلظّ 

ونصب لهم األدلة الدالة على عظمته ، فإن اهللا خلق الخلق لیعرفوه ویعبدوه ویخشوه ویخافوه
ووصـــف لهـــم شـــدة عذابـــه ودار عقابـــه التـــي أعـــدها لمـــن ، وكبریائـــه لیهـــابوه ویخـــافوه خـــوف اإلجـــالل

، وما أعده فیها ألعدائه من العذاب والنكال ،ا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النارولهذ؛ عصاه
لـیس واقـع وعذاب اهللا للكافرین  ،فالنار حق، وما احتوت علیه من الزقوم والضریع والحمیم واألغالل

  ذكر النار في كتابه العزیز في آیات كثیرة.بجلت قدرته تواهللا ، له دافع

  :وعات القرآن الكریم والذي بعنوانمن موضالمهم الباحثة الختیار هذا الموضوع  كل ذلك وغیره دفع

  
  أوصاف النار وأهلها وأسباب دخوهلا يف ضوء القرآن الكريم 

  " دراسة موضوعية "
  

  .مةالباحثة في إطار دراسة تفسیریة موضوعیة محكّ  تناولتهوالذي 
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  المقــدمــة

  أهمیة الموضوع : -أوالً 
خاصـة أننـا فـي ، ترهیـب وتخویـف، كونه یبحـث فـي تهدیـد ووعیـدتكمن أهمیة الموضوع في 

واحتجنا فیه إلى تذكیر أنفسنا بما ینتظرنـا مـن ، المعاصيو  ،الذنوبو  ،والمحن ،كثرت فیه الفتنزمن 
  .ونبقى على طریق الصواب ،لنبعدها عن الزلل ؛عقاب

  

  أسباب اختیار الموضوع : -ثانیاً 
وذلك من خالل البحث في موضوع من  ،اهللا ورضاهوابتغاء األجر من  ،خدمة كتاب اهللا -1

  .الكریمموضوعات القرآن 

مما دفعني لدراستها  ،اشتماله على عدد كبیر من اآلیات التي تتحدث عن النار وأوصافها -2
 .مةواالستفادة منها في إطار دراسة تفسیریة موضوعیة محكّ 

 .من عقاب وما یحدث فیها وفي دركاتها ،جهل بعض المؤمنین بأوصاف النار -3

ویبعدني  ،وأملي الكبیر في أن یجیرني اهللا منها، خوفي الشدید من النار وما یحدث فیها -4
 .عن أهلها

  أهداف البحث :-ثالثًا 
  للبحث أهداف سامیة أذكر أهمها :

 .وتحذیرًا للعاصین ،وما یحدث فیها وذلك تنبیهًا للغافلین ،توضیح صفات النار -1

 .وصفاتهم ،التعرف على أهل النار -2

 .واألعمال المسببة لدخول النار ،التنبیه على  االعتقادات -3

 .ومشوقة ،المساهمة في إثراء المكتبة اإلسالمیة بإضافة بحث جدید مقدم بصورة سهلة -4

  الدراسات السابقة : -رابعاً 
تبـــین للباحثـــة أن هـــذا  ،بعـــد البحـــث واالطـــالع علـــى الدراســـات الســـابقة فـــي هـــذا الموضـــوع

ــم تتناولــه ال ومــن خــالل ، مــة وال دراســة تفســیریة موضــوعیة متخصصــةكَّ رســالة علمیــة محموضــوع ل
مراجعــة عمــادة المكتبــات فــي الجامعــة اإلســالمیة واالستفســار فــي قاعــدة بیانــات مركــز الملــك فیصــل 

مت الباحثة ردًا بأن هذا البحث ال تتـوفر عنـه معلومـات فـي قاعـدة للبحوث والدراسات اإلسالمیة تسلَّ 
وزوایاه المختلفـة فـي إطـار دراسـة  ،هذا الموضوع من أطرافهتناولت الباحثة لذلك ، ةالرسائل الجامعی

  .تفسیریة موضوعیة محكمة
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  المقــدمــة

  منهج الباحثة : -خامساً 
  وذلك عن طریق : ،على المنهج االستقرائي اعتمدت الباحثة 

 واآلیات المتعلقة بموضوع، نظائرهاجمع اآلیات القرآنیة التي وردت فیها لفظة النار و  -1
 .كتابة اآلیات القرآنیة مدار البحث بالرسم العثماني بروایة حفص عن عاصمو  ،البحث

 .ع كل مجموعة من اآلیات تحت العنوان المناسب لهاضْ وَ  -2

 .تفسیر اآلیات من كتب التفسیر القدیمة منها والحدیثة حسب الحاجة -3

م اآلیة بعد نهایة رقو اسم السورة مع ذكر عزو اآلیات التي ترد أثناء الدراسة إلى سورها  -4
 .اآلیة المنقولة مباشرة ولیس في الحاشیة

 .ذكر سبب النزول إن وجد -5

االستدالل باألحادیث النبویة واآلثار التي تخدم البحث وعزوها إلى مصادرها مع  -6
وٕان كانت في ، فإن كانت في الصحیحین اكتفیت بالعزو إلیهما أو إلى أحدهما، تخریجها

مصادر السنة المشهورة التي أوردتها مع ذكر حكم العلماء  غیرهما اكتفیت بالعزو إلى
 .المشهورین في الحدیث علیها ما أمكن

 وتوثیق ذلك من كتب التراجم.، عمل تراجم لألعالم المغمورین عند ذكرهم في الرسالة -7

االلتزام باألمانة العلمیة في نقل المعلومات وتوثیقها في الحواشي من باب إسناد الفضل  -8
 .إلى أهله

 .إن دعت الحاجةالبرامج اإللكترونیة مثل المكتبة الشاملة، والشبكةالعنكبوتیة باالستعانة  -9

والمصادر  ،واألعالم ،الشریفةالنبویة واألحادیث  ،إعداد الفهارس الالزمة لآلیات القرآنیة - 10
  .وذلك لتسهیل عملیة البحث ؛والموضوعات ،والمراجع

الباحثة خطة لهذا البحث تشتمل على ( مقدمة  وضعت ،وتحقیقًا لهذه األهداف والغایات
  ).وخاتمة ،وأربعة فصول

  

  :فتشتمل علىأما المقدمة 

ومنهج ، والدراسات السابقة، وأهداف البحث وغایاته ،وأسباب اختیار الموضوع، أهمیة الموضوع
   .وهیكلیة البحث، الباحثة
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  المقــدمــة

  التمهيد
  وفیه ثالثة مباحث : 

  .واصطالحاً  تعریف النار لغةً : المبحث األول
  .وجوب اإلیمان بالنار: المبحث الثاني
  .آثار المعرفة بالنار وأهلها: المبحث الثالث

  

  االولالفصل 
  وصف النار

  وفیه ثالثة مباحث :

  .أسماء النار ودركاتها: المبحث األول

  وفیه ثمانیة مطالب :
  .جهنم: المطلب األول

  .لظى: المطلب الثاني

  .الحطمة: المطلب الثالث
  .السعیر: طلب الرابعالم

  .سقر: المطلب الخامس

  .الجحیم: المطلب السادس

  .الهاویة: المطلب السابع

  .أبواب النار: المطلب الثامن

  
  .أودیة النار وجبالها: المبحث الثاني

    وفیه سبعة مطالب :

  وادي الغي: المطلب األول

  .وادي اآلثام: المطلب الثاني
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  المقــدمــة
  .وادي المطففین: المطلب الثالث

  .وادي الكافرین: طلب الرابعالم

  .وادي ویل: المطلب الخامس

  .المطلب السادس: وادي سحقاً 

  .جبال النار: المطلب السابع

  
  أنواع التعذیب في النار: المبحث الثالث

  : انوفیه مطلب

  .المطلب األول: أدوات التعذیب في النار

  .األغاللو  السالسل: أوالً 

  .الحجارة :ثانیاً 

  .دیدمقامع الح: ثالثاً 

  .الزمهریر: رابعاً 

  .المطلب الثاني: الحرمان

  .الحرمان من النظر إلى وجه اهللا تعالى: أوالً 

    .الحرمان من كالم اهللا لهم: ثانیاً 

    .الحرمان من تزكیة اهللا لهم: ثالثاً 

  .الحرمان من النور: رابعاً 

  .الحرمان من طیب الطعام والشراب: خامساً 
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  المقــدمــة

  الثانيالفصل 
  نارأحوال أهل ال

  مباحث : خمسةوفیه 

  .طعام أهل النار: المبحث األول

  وفیه ثالثة مطالب :

  .الزقوم: المطلب األول

  .الغسلین: المطلب الثاني

  .الضریع: المطلب الثالث

  .شراب أهل النار: المبحث الثاني

  :أربعة مطالبوفیه 

   .شراب الحمیم: المطلب األول

  .غساقشراب ال: المطلب الثاني

  .شراب الصدید: لثالمطلب الثا

  .شراب المهل: المطلب الرابع

  .لباس أهل النار: المبحث الثالث

  : انوفیه مطلب

  .القطران: المطلب األول

  .ثیاب من نار: المطلب الثاني

  .المبحث الرابع :بكاء أهل النار وزفیرهم

   : وفیه ثالثة مطالب

   .بكاء أهل النار: المطلب األول

   أهل النار شهیقو  زفیر : المطلب الثاني

  أهل النارصریخ : المطلب الثالث
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  المقــدمــة
  .المبحث الخامس: كالم أهل النار وندمهم

  وفیه ثالثة مطالب :
  .المطلب األول:محاورتهم ألنفسهم

  .المطلب الثاني: محاورتهم للمالئكة

  .محاورتهم ألهل الجنة المطلب الثالث:

  

  الثالثالفصل 
  أسباب دخول النار

  وفیه ثالثة مباحث :

  .الكفر: األول المبحث

  : انوفیه مطلب

  .العمليو  عتقادياالالكفر : المطلب األول

  .المرتدینو  الوثنینو  كفر أهل الكتاب: المطلب الثاني

  النفاق: المبحث الثاني

  : انوفیه مطلب

  .العمليو  عتقادياالالنفاق : المطلب األول

  .المنافقون في الدرك األسفل من النار : المطلب الثاني

  .الكبائر: الثالمبحث الث

  : انوفیه مطلب

  .تعریف الكبائر: المطلب األول

  .حكم ارتكاب الكبائر : المطلب الثاني

  :الخاتمة

  واشتملت على أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الباحثة. 



 

  )8 (

  المقــدمــة
  الفهارس

  - :واشتملت على

  .فهرس اآلیات القرآنیة -1

 الشریفة.فهرس األحادیث النبویة  -2

 .ورینفهرس األعالم المغم -3

 .فهرس المصادر والمراجع -4

 .فهرس الموضوعات -5
  



 

  )9 (

 الفصل التمهیدي

  

  

  الفصل التمهيدي
  

  .تعریف النار لغة واصطالحاً : المبحث األول
  .وجوب اإلیمان بالنار: المبحث الثاني
  .آثار المعرفة بالنار وأهلها: المبحث الثالث
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 الفصل التمهیدي

  المبحث األولالمبحث األول
  اصطالحاً اصطالحاً و و   تعریف النار لغةتعریف النار لغة

  : النار لغةً 
یطلق على اللهب، كما وتطلق على و  ،قةحرِ المُ  والحرارةعنصر فعال طبیعي، یمثله النور 

  .)2(وهي جوهر لطیف محترق، )1(المحرقة الحرارة

الجمع و  ،وهي مفرد تذكرقد و  ،)3(واو ألن تصغیرها نویرهوهي من ال ،أنثى  ةوالنار معروف
   .)4("ال تستضیئوا بنار أهل الشرك": ومنه، نیرهو  نیرانو  أنوار

  : النار اصطالحاً 

  .)5(ُیكنى بها عن جهّنم "نار اهللا: جهّنم التي أوعدها اهللا عباَده العاصین"لفظ النار 

وهي عذابه ، المكذبین لرسله، شرعه المتكبرین على ،دار التي أعدها اهللا للكافرین بهالالنار هي و

  مجرمین.أعده لل وسجن، الذي یعذب فیه أعداءه

منها ، منوعة من العذاب اً أنواعوجعل لهم فیها ، )6(والخسران العظیم، الخزي األكبروهي 
  ، )7(حتى ینالوا بذلك جزاء كفرهم وٕاعراضهم، وغیر ذلك كثیر ،والثبور ،والویل ،واألغالل ،النكال

                                                 
  .3/2303 –أحمد مختار عمر  –) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة 1(
 - ه1403ط األولى،  –لبنان  -دار الكتب العلمیة بیروت  –علي بن محمد الجرجاني  –التعریفات ) انظر: 2(

 محمد -  القادر عبد حامد- الزیات أحمد - مصطفى إبراهیم( - : المعجم الوسیط، انظر1/239 – م1983
  .2/962 دار الدعوة –) النجار

 – ه1414ط الثالثة،  –بیروت  -دار صادر –محمد بن مكرم بن علي بن منظور –لسان العرب ) انظر: 3(
5/188.  

ت: مكتب  –) ه817: المتوفى( الفیروزآبادى یعقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد -القاموس المحیط  )4(
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،  –تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة محمد نعیم العرقسوسي 

  .1/488 – لبنان -بیروت
  .3/303 –أحمد مختار عمر  –معجم اللغة العربیة المعاصرة  )5(
 - األردن والتوزیع، للنشر النفائس دار  - العتیبي األشقر اهللا عبد بن سلیمان بن عمر -  والنار الجنة) انظر: 6(

  .1/11 – م 1998 - هـ 1418 السابعة، ط
 البدر المحسن عبد بن الرزاق عبد: المؤلف -  العقیدة توضیح في وجهوده سعدي بن الرحمن عبد الشیخ) انظر: 7(

 - م1998 - هـ1418 - الرابع العدد -عشرة الحادیة ط - السعودیة العربیة المملكة الریاض، الرشد، مكتبة -
1/292.  
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 الفصل التمهیدي

  .)1(وشرابهم الحمیم، طعامهم الزقوم، دون فیهاوالكفار مخلَّ ، وخزنتها مالئكة غالظ شداد

 ،وعصى أوامره ،من تمرد على شرعهل Uأعده اهللا  الذي العذابهي النار ترى الباحثة أن و 
ب في بأشكال مخیفة ألهل النار؛ إلخافتهم وجرهم للعذا اً غالظ اً مالئكة شداد لهاوأعد  ،رسله وكذب

 ،ووقع في نهیه ،وترك نهجه ،أعده اهللا لمن خالف أمره الذيوالسجن  المحرقةوهي  نار جهنم،
  ومات على ذلك دون توبة، فمن عرفها اتقاها بشتى الطرق والوسائل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 الطویان إبراهیم بن صالح نب العزیز عبد - السلف عقیدة تقریر في الشنقیطي األمین محمد الشیخ جهود) انظر: 1(

  .2/513 – م1999 -  هـ1419 األولى، ط - ة السعودی العربیة المملكة الریاض، العبیكان، مكتبة -



 

  )12 (

 الفصل التمهیدي

  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  وجوب اإلیمان بالناروجوب اإلیمان بالنار

من كان وبین  ثابت،وهو یفصل بین المؤمن ال، أصول اإلیمانمن  اإلیمان بالغیبإن  
ن آثبتت بالقر  ور التيماأل من اً یشمل كثیر  اإلیمان بالغیبو  ،الشهواتو  الشبهاتب إیمانه مزعزعاً 

، ومیزانوصراط ، نشورو  بما فیه من بعث اآلخرالیوم و  ،والجن ،بالمالئكةمثل اإلیمان  ،والسنة
، كثیرة مثل عذاب القبر ونعیمهویدخل في ركن اإلیمان بالیوم اآلخر أشیاء ، غیر ذلكو  وجنه ونار،

شيء من فإنكار ، والجنة والنار وغیر ذلك ،والصراط والمیزان ،والعرض والحساب ،والبعث والنشور
  .)1(فهو إذن كفر بواح، ذلك هو إنكار للقرآن ومتواتر السنة وٕاجماع األمة

یمان بما تشمله كما یجب اإلیمان بأركان اإلیمان كاملة دون ترك ركن منها، علینا أیضًا اإلف
  .األركانتلك 

بما في ذلك اإلیمان ، اإلیمان بنصوص الوعد والوعید وأنها حق یجب علیهكل مؤمن 
سلك في یو  ،ویظهر االستهزاء به ،خر بذلكسْ أو یَ ، ینكر الوعد والوعید مطلقاً من و ، بالجنة والنار

، مان بما جاء به الرسلهذا كفر مناقض لإلی، تأویل تلك النصوص وصرفها عن معانیها الظاهرة
  .ونزلت به الكتب

أو ، أو البعث، ... وكذلك من أنكر الجنة أو النار": )2(یقول القاضي عیاض رحمه اهللا
  .)3(" أو القیامة فهو كافر بإجماع للنص علیه، الحساب

من ینكر ویلحق بذلك ن اإلیمان فهو كافر یستحق العقاب، الذي ینكر أي ركن من أركاإن 
  األمور التي تندرج تحت تلك األركان. أي أمر من

                                                 
  .204، 1/202 –البشیر المراكشي  –) انظر: شرح منظومة اإلیمان 1(
) شیخ اإلسالم، القاضي أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض الیحصبي 2(

األندلسي، ثم السبتي، المالكي. ولد سنة ست وسبعین وأربع مائة، لم یحمل العلم في الحداثة، أول شيء أخذه 
الحافظ أبي علي الغساني، رحل إلى األندلس، وروى عن القاضي أبي علي الصدفي وغیره، وتفقه بأبي  عن

عبداهللا التمیمي، والقاضي محمد المسیلي، واستبحر من العلوم، وجمع وألَّف، جلس للمناظره وله نحو ثماٍن 
تاریخ" وغیره كثیر، توفي سنة وعشرین سنة، وولي القضاء وله نحو خمس وثالثین سنة، من مؤلفاته "جامع ال

  ).15/49 -الذهبي -أربع وأربعین وخمس مائة. (انظر: سیر أعالم النبالء
  .1/205 –البشیر المراكشي  –شرح منظومة اإلیمان  )3(
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 الفصل التمهیدي

 M 8 7  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L   K
  g  f    e  d   c  b  a   ̀ _  ^      ]  \  [Z  YL  :١٣٦(النساء(  

اإلیمان ن وأ، في هذه اآلیة أن الكفر بهذه األصول ضالل بعید عن الهدى Uوقد أوضح 
إن آمن بركن وال ینفعه ، باهللا اً ي إن كفر أحد بواحد منها فإنه یكون كافر الت األركانبالیوم اآلخر من 

فإذا آمن بالبعض ، والبد أن یحصل به اإلیمان كله، ل كلهقبَ ن هذا الدین البد أن یُ إف؛ دون آخر
وأنها أصول عظیمة  ،شأن هذه األصول ِعَظمَ وبهذا یعلم المؤمن ، وكفر بالبعض فهو كافر حقاً 

  .)1( البد منها

ومنها  ،األمر في اآلیة صریح، فالخطاب للمؤمنین بوجوب اإلیمان بأركان اإلیمانإن 
ترى الباحثة أن المتتبع وبكل ما یندرج تحته؛ لیكون إیمانًا كامًال وصحیحًا، و  ،اإلیمان بالیوم اآلخر

ا إلى ذلك، لآلیات القرأنیة التي تأمرنا أن نؤمن بأركان اإلیمان، واألحادیث النبویة التي تدفعن
وهذا سیدفعه إلى اإلیمان بما تشمله  ،باألركان الستة دون ترك ركن منهاسیندفع بقوة إلى اإلیمان 

  .وتحتویه تلك األركان

أن تشهد ": حیث قال ،لإلیمان ةفمن خالل تعریف أبي حنی یظهر لنا وجوب اإلیمان بالنارو 
 ،وخیره ،وقیامته ،وناره ،وجنته ،ورسله ،وكتبه ،وتشهد بمالئكته ،اهللا وحده ال شریك له إالال إله  أن

فقد ذكر في تعریفه بعض ما یندرج تحت اإلیمان بالیوم اآلخر، من جنة ونار، وكأنه  .)2("هوشر 
  .اً صحیح اً یقول من ال یؤمن بهما ال یكون مؤمنًا إیمان

ِه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َكاَن َیْوًما َباِرزًا َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَّ صح         
اِإلیَماُن َأْن ُتْؤِمَن ِباللَِّه «ِللنَّاِس، ِإْذ َأتَاُه َرُجٌل َیْمِشي، َفَقاَل: َیا َرُسوَل اللَِّه َما اِإلیَماُن؟ َقاَل: 

َقاَل: َیا َرُسوَل اللَِّه َما اِإلْسَالُم؟ َقاَل: » َبْعِث اآلِخرِ َوَمَالِئَكِتِه، َوُكتُِبِه، َوُرُسِلِه، َوِلَقاِئِه، َوُتْؤِمَن ِبالْ 
َالَة، َوُتْؤِتَي الزََّكاَة الَمْفُروَضَة، َوتَ « ُصوَم اِإلْسَالُم َأْن َتْعُبَد اللََّه َوَال ُتْشِرَك ِبِه َشْیًئا، َوتُِقیَم الصَّ

؟ َقاَل: اِإلْحَساُن َأْن َتْعُبَد اللََّه َكَأنََّك َترَاُه، َفِإْن َلْم َتُكْن ، َقاَل: َیا َرُسوَل اللَِّه َما اِإلْحَسانُ » َرَمَضانَ 
اِئِل، َترَاُه َفِإنَُّه َیرَاَك، َقاَل: َیا َرُسوَل اللَِّه َمَتى السَّاَعُة؟ َقاَل: " َما الَمْسُئوُل َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمَن السَّ 

ِإَذا َوَلَدِت الَمْرَأُة َربََّتَها، َفَذاَك ِمْن َأْشرَاِطَها، َوإَِذا َكاَن الُحَفاُة الُعَراُة َوَلِكْن َسُأَحدُِّثَك َعْن َأْشَراِطَها: 
اَعِة ُرُءوَس النَّاِس، َفَذاَك ِمْن َأْشرَاِطَها، ِفي َخْمٍس َال َیْعَلُمُهنَّ ِإالَّ اللَُّه: (ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ 

                                                 
 المدینة اإلسالمیة، الجامعة - )هـ1420: المتوفى( باز بن اهللا عبد بن العزیز عبد -  اإلیمان أصول) انظر:  1(

  .58، 1/54 – م1979/هـ1399 األول ربیع - الثالث العدد - عشرة الحادیة السنة ط -  المنورة
 الفرقان مكتبة - )هـ150: المتوفى( ماه بن زوطي بن ثابت بن النعمان حنیفةأبو  –الفقه األكبر ) انظر: الفقه 2(

  .1/96 – م1999 - هـ1419 األولى، ط - العربیة اإلمارات -
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 الفصل التمهیدي

َفَأَخُذوا ِلَیُردُّوا َفَلْم َیَرْوا » ُردُّوا َعَليَّ «َلُم َما ِفي اَألْرَحاِم) ُثمَّ اْنَصَرَف الرَُّجُل، َفَقاَل: َوُیْنِزُل الَغْیَث َوَیعْ 
  .)1( »َهَذا ِجْبِریُل َجاَء ِلُیَعلَِّم النَّاَس ِدیَنُهمْ «َشْیًئا، َفَقاَل: 

وما یندرج  ،وهو ركن ،خراإلیمان بالنار یندرج تحت اإلیمان بالیوم اآلإن : خالصة القول
تحته ال یمكن تركه؛ لیكون اإلیمان كامًال، ویترتب على من ینكر الیوم اآلخر الحكم بكفره، وبالتالي 

  من األمور التي تندرج تحت األركان فهو كمن أنكر الركن، واهللا أجل وأعلم. اً من ینكر أی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 البخاري صحیح=  وأیامه وسننه وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر یحالصح المسند الجامع )1(
  النجاة طوق دار -  الناصر ناصر بن زهیر محمد: ت -  الجعفي البخاري عبداهللا أبو إسماعیل بن محمد -
  ). 4777، ح (6/115-ب (قوله إن اهللا عنده علم الساعة )  -ك( تفسیر القرآن)  –هـ1422 األولى، ط -
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  هاهابالنار وأهلبالنار وأهل  المعرفةالمعرفة  آثارآثار

 ؛وفي بعضها اإلیمان باهللا والیوم اآلخر ،اإلیمان باهللا فقط النبویة بعض األحادیثكر في ذُ 
ن المؤمن باهللا إف ،وما ذاك إال ألن اإلیمان باهللا والیوم اآلخر یدخل فیه كل ما أمر اهللا به ورسوله

ترك ما نهى ل أیضاً عه یدفكما ، مر اهللا به ورسولهإیمانه بذلك على فعل كل ما أ یدفعهوالیوم اآلخر 
ألن من آمن  ؛ولهذا اقتصر على اإلیمان باهللا والیوم اآلخر في بعض النصوص ؛اهللا عنه ورسوله

، وعلى ترك ما حرمه اهللا ،وبالیوم اآلخر حمله ذلك على أداء ما أوجبه اهللا صحیحاً  باهللا إیماناً 
؛ خوفًا یمانًا صادقًا أقر ببقیة األركانفمن آمن باهللا والیوم اآلخر إ، )1(وعلى الوقوف عند حدود اهللا

  .وما فیها من نار ودركات وألوان عذاب ،مما یحدث في هذا الیوم من أهوال، ومن عقاب
 ،وفعل الطاعات ،اإلكثار من العباداتإلى اإلنسان  دفعیالتعرف على النار وأهلها إن 

 نفرویُ ، ون الحیاةؤ وكل ش ،شراءوفى تعامله في البیع وال، إلى الصدق مع الناس في أقواله ویدفعه
أهلها و  ف على صفة النارفمن تعرَّ ، جهنم وما یحدث فیهامن نار  الشر ودواعیه خوفاً  من النفس
  .منه التحذیرو  اهللا في وصفه شددفهي عقاب  ،تجنب أن یكون من أهلها بشتى الطرقو  تجنبها

دلیل على عظمة اهللا وشدة  رالناف،  وبطشه وغضبهالنار انتقام اهللا أنیالحظون  مدركونالو 
خوف من اهللا وٕاجالل  الحقیقةفالخوف منها في ، وقوة سطوته وانتقامه في أعدائه ،بأسه وبطشه

ویحب منهم أن یخافوه ، ادهمع أن اهللا سبحانه یخوف بها عب، فةوٕاعظام وخشیة لصفاته المخوِّ 
فالخائف من النار خائف من  ،وأن یحذروه بالحذر منها، وأن یخشوه بخشیة الوقوع فیها، بخوفها

، Uطاعة اهللا فیهبوا ل، خلق اهللا النار یخوف بها عباده لینتهوا، متبع لما فیه محبته ورضاه، اهللا
   .)2( ا یغضبهوم انا عنهها نوترك م ،ضیها یر وفعل م

وٕان ، واهللا ما صدق عبد بالنار قط إال ضاقت علیه األرض بما رحبت :)3( قال الحسن
  .)4(لم یصدق بها حتى یهجم علیها، نت النار خلف ظهرهالمنافق لو كا

                                                 
  .1/58 –ابن باز  –) انظر: أصول اإلیمان 1(
   أحمد بن الرحمن عبد الدین زین - البوار دار بحال والتعریف النار من التخویف) انظر: 2(

 عیون محمد بشیر: ت  - )هـ795: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن، بن رجب بنا
  .29، 1/28-م 1988 – ه1409 الثانیة، ط -  دمشق – بیانال دار الطائف، - المؤید مكتبة -

) هو الحسن بن أبي الحسن یسار، أبو سعید، مولى زید بن ثابت األنصاري، نشأ الحسن بوادي القرى، وحضر 3(
الجمعة مع عثمان، وسمعه یخطب، وشهد یوم الدار وله یومئذ أربع عشرة سنة، وروى عن عمران بن حصین، 

وابن عباس، وقرأ القرآن على حطان بن عبد اهللا الرقاشي، وروى عن خلق من التابعین (انظر:  والمغیرة بن شعبة،
 خلكان ابن بكر أبي بن إبراهیم بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو -  الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات

 ).2/69 – بیروت – صادر دار -  عباس إحسان: ت - )هـ681: المتوفى( اإلربلي البرمكي
 .1/46–البغدادي -) انظر: التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار 4(
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 ،، والكافر تعرف على النار وأهلهاوالعاصيالطائع ترى الباحثة  لو أن كل من المسلم و 
، فالمسلم سیزداد تقربًا ، واالبتعاد عن الطریق الخطأدفع ذلك كل واحد منهم إلى الطریق الصحیح

أما العاصي سیبتعد عن المعاصي ویلجأ إلى ، Uاهللا ویزداد ابتعادًا عما یغضب ، Uإلى اهللا 
  التوبة الصادقة، وسیتقرب إلى اهللا بالطاعة، والكافر سیبتعد عن كفره ولن یقترب منه أبدًا؛ 

  ویتجنب Uألنه سیندفع منطلقًا إلى التوبة والدخول في الدین الصحیح، وسیطبق أوامر اهللا 
  نواهیه.  

 7، للتعوذ منهاأنها تدفعنا من آثاره  وما یحدث فیها ،اـفهرفتنا بالنار ووصــمعومن آثار 
8 M  s  r  q     p  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e

       y  x  w  v  u  tL   ) :١٩١آل عمران(  

فعه لینقذ وهذا ما سید ؛ن فعًال ممن دخل قلبه الخوف منهاذ من نار جهنم سیكو تعوَّ  ومن
  نواهیه. اجتنابلتطبیق أوامر اهللا و  طلق مندفعاً فین ،هانفسه من النار وعذاب

َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِللَِّه َمَالِئَكًة َیُطوُفوَن صح 
ُروَن اللََّه َتَناَدْوا: َهُلمُّوا ِإَلى َحاَجِتُكْم " َقاَل: ِفي الطُُّرِق َیْلَتِمُسوَن َأْهَل الذِّْكِر، َفِإَذا َوَجُدوا َقْوًما َیْذكُ 

َقاَل: " َفَیْسأَُلُهْم َربُُّهْم، َوُهَو َأْعَلُم ِمْنُهْم، َما َیُقوُل » َفَیُحفُّوَنُهْم ِبَأْجِنَحِتِهْم ِإَلى السََّماِء الدُّْنَیا«
ُدوَنَك " َقاَل: " َفَیُقوُل: َهْل رََأْوِني؟ " ِعَباِدي؟ َقاُلوا: َیُقوُلوَن: ُیَسبُِّحوَنَك َوُیَكبِّ  ُروَنَك َوَیْحَمُدوَنَك َوُیَمجِّ

رََأْوَك  َقاَل: " َفَیُقوُلوَن: َال َواللَِّه َما رََأْوَك؟ " َقاَل: " َفَیُقوُل: َوَكْیَف َلْو رََأْوِني؟ " َقاَل: " َیُقوُلوَن: َلوْ 
َلَك َتْمِجیًدا َوَتْحِمیًدا، َوَأْكَثَر َلَك َتْسِبیًحا " َقاَل: " َیُقوُل: َفَما َیْسأَُلوِني؟ "  َكاُنوا َأَشدَّ َلَك ِعَباَدًة، َوَأَشدَّ 

َقاَل: " َیُقوُل: َوَهْل رََأْوَها؟ " َقاَل: " َیُقوُلوَن: َال َواللَِّه َیا َربِّ َما رََأْوَها " َقاَل: » َیْسأَُلوَنَك الَجنَّةَ «َقاَل: 
  َف َلْو َأنَُّهْم رََأْوَها؟ " َقاَل: " َیُقوُلوَن: َلْو َأنَُّهْم رََأْوَها َكاُنوا َأَشدَّ َعَلْیَها ِحْرًصا، َوَأَشدَّ " َیُقوُل: َفَكیْ 

ُذوَن؟ " َقاَل: " َیُقوُلوَن: ِمَن النَّاِر " َقاَل: " َیقُ    وُل: َلَها َطَلًبا، َوَأْعَظَم ِفیَها َرْغَبًة، َقاَل: َفِممَّ َیَتَعوَّ
َقاَل: "  َوَهْل رََأْوَها؟ " َقاَل: " َیُقوُلوَن: َال َواللَِّه َیا َربِّ َما َرَأْوَها " َقاَل: " َیُقوُل: َفَكْیَف َلْو رََأْوَها؟ "

ْم َأنِّي َقْد َغَفْرُت َیُقوُلوَن: َلْو رََأْوَها َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنَها ِفرَارًا، َوَأَشدَّ َلَها َمَخاَفًة " َقاَل: " َفَیُقوُل: َفُأْشِهُدكُ 
  .)1( َلُهمْ 

قد تكاثرت النصوص و ، خشیة اهللا وخشیة عقابه من البكاء أیضًا: بالنار من آثار معرفتناو 
ألنه بكاء من خشیة عقاب اهللا وسخطه ؛ نار جهنم هو البكاء من خشیة اهللا ًا منفي أن البكاء خوف

ِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه صح َعْن أَ فقد   .جنتهوالبعد عنه وعن رحمته وجواره و 

                                                 
 ).6408، ح(8/86ك( الدعوات) ب(فضل ذكر اهللا عز وجل )  –) صحیح البخاري 1(
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ْرِع، َوَال َیْجَتِمُع ُغَباٌر «َعَلْیِه َوَسلََّم:  َال َیِلُج النَّاَر َرُجٌل َبَكى ِمْن َخْشَیِة اللَِّه َحتَّى َیُعوَد اللََّبُن ِفي الضَّ
  .)1("ِفي َسِبیِل اللَِّه َوُدَخاُن َجَهنَّمَ 

ِن َعبَّاٍس َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: " َعْیَناِن َال صح َعْن ابْ 
  .)2("َتَمسُُّهَما النَّاُر: َعْیٌن َبَكْت ِمْن َخْشَیِة اللَِّه، َوَعْیٌن َباَتْت َتْحُرُس ِفي َسِبیِل اللَّهِ 

النار أفضل بكثیر من البكاء في اآلخرة داخل من  لباحثة أن البكاء في الدنیا خوفٌ وترى ا
نار جهنم؛ ندمًا وحسرة، فالبكاء في الدنیا یدفعنا إلى العمل الصالح، أما في اآلخرة فال ینفع الندم؛ 

  ألن العمل انقطع.

?  M  8 7 ،سبحانه وتعالى والجهاد في سبیل اهللا، ي من النار مخافة اهللاجّ نَ ومما یُ 

  C  B  A  @L ):3() ٤٦ الرحمن(.  

  : لص الباحثة إلى أن أهم آثار معرفة النار وأهلها تتلخص في اآلتيخْ وتَ 

  ارة خاصة.ون، وعقابه عامة، Uالخوف من اهللا  -1

  والفرائض الشرعیة. ،أداء الواجبات -2

  والسنن. ،االجتهاد في النوافل -3

  والمعاصي كبیرة كانت أو صغیرة. ،اجتناب الذنوب -4

  وعذاب النار.، فًا من اهللاكثرة البكاء خو  -5

  كثرة التعوذ باهللا من عذابه النار. -6

  واالبتعاد عن النار. ،كثرة الدعاء لالقتراب من الجنة -7

  كثرة التوبة للنجاة من عذاب النار. -8

                                                 
 -  )هـ279: المتوفى( أبوعیسى الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عیسى بن محمد -  الترمذي سنن )1(

 األزهر في المدرس عوض عطوة إبراهیم، )3 جـ( عبدالباقي فؤاد محمد، )2 ،1 جـ( شاكر محمد أحمد :ت
 - هـ 1395 الثانیة، ط -  مصر – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة - )5 ،4 جـ( الشریف
. حكم )1633، ح(4/171-ك( فضائل الجهاد) ب(ما جاء في فضل الغبار في سبیل اهللا )  –م 1975
  : صحیح.األلباني

، حكم )1639، ح(4/175- ك(فضائل الجهاد) ب(ما جاء في فضل الحرس في سبیل اهللا )  –) سنن الترمذي 2(
  األلباني: صحیح.

 .1/112-عمر بن سلیمان العتیبي –) انظر: الجنة والنار 3(



  وصف النار

  )18 (

 األولالفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول
  ارـــف النــوص

  
  .المبحث األول: أسماء النار ودركاتها

  

  .المبحث الثاني: أودیة النار وجبالها
  

  .المبحث الثالث: أنواع التعذیب في النار
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  األول املبحث
  أمساء النار ودركاتها

  

  .جهنم: المطلب األول
  .لظى: المطلب الثاني
   .الحطمة: المطلب الثالث
  .السعیر: المطلب الرابع
  .سقر: سالمطلب الخام

   .الجحیم: المطلب السادس
  .الهاویة: المطلب السابع
  .أبواب النار: المطلب الثامن
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  المطلب األولالمطلب األول
  جهنمجهنم

  : جهنم لغة

   .)1(وهي اسم من أسماء النار ،مفرد 

  : الحاً جهنم اصط

وكما في خطاب اهللا ، )3(ي اآلخرةف التي یجازى فیها الكافرون عذابلدار اوهي ، )2(النار 
جهنم هي دار و ، )4(ذریة آدمالجن ومن تعالى إلبلیس إن جهنم هي الجزاء المعد لك وألتباعك من 

  .)5(الذل والهوان والعذاب والخذالن

رق بین من وهذا من العدل اإللهي لیف، عذابالنار التي أعدها اهللا خاصة للعقاب وال: فجهنم
  الكتب السماویة. وٕانزال ،وذلك بعد إرسال الرسل ، اتبعه، وبین من خالفه

  : اآلیات التي ورد فیها لفظ جهنم

  .)6(سورة  39في ، مرة 77ورد لفظ جهنم في القرآن الكریم 

  

                                                 
 عالء -  نزیلالت معاني في التأویل لباب، 1/415أحمد مختار عمر -) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة 1(

: ت -  )هـ741: المتوفى( بالخازن المعروف الحسن، أبو الشیحي عمر بن إبراهیم بن محمد بن علي الدین
 .1/155 - ه 1415 -  األولى ط - بیروت – العلمیة الكتب دار -  شاهین علي محمد تصحیح

 الطبري جعفر أبو اآلملي، لبغا بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد -  القرآن تأویل في البیان جامع) انظر: 2(
- م 2000 - هـ 1420 األولى، ط -  الرسالة مؤسسة - شاكر محمد أحمد: ت -  )هـ310: المتوفى(
4/262.  

، 2/201- م1990، للكتاب العامة المصریة الهیئة -  رضا علي بن رشید محمد - المنار تفسیر) انظر: 3(
 البابى مصطفى ومطبعة مكتبة شركة - )هـ1371 :المتوفى( المراغي مصطفى بن أحمد - المراغي تفسیر
 بن نصر اللیث أبو -  العلوم بحر، 4/168-  م 1946 - هـ 1365 األولى، ط -  بمصر وأوالده الحلبي
  .1/550 -)هـ373: المتوفى( السمرقندي إبراهیم بن أحمد بن محمد

 والتوزیع، والنشر للطباعة مصر نهضة دار - طنطاوي سید محمد -  الكریم للقرآن الوسیط التفسیر) انظر: 4(
  .8/390 - األولى ط - القاهرة – الفجالة

 الریاض، الرشد، مكتبة - خ الشی حسن عایض علي بن ناصر  -  الزمر سورة في العقیدة مباحث) انظر: 5(
  .1/614- م1995/هـ1415 األولى، ط - السعودیة العربیة المملكة

   http: //www.qurancomplex.org  -الشریف) انظر: مجمع الملك فیصل لطباعة المصحف 6(

http://www.qurancomplex.org
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  بعض هذه اآلیات:

7 8 M n  m  lk  j  ih    g  f  e  d  c  b  a   L  :٢٠٦(البقرة(  

7 8  M      §    ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |   {  z  yL ) ١٦٢عمران: آل(  

7 8  M     X  W  V  UT  S  R  Q   P  O  N  ML)  :٥٥النساء(  

7 8  M  r   q  p  o  n  m  l  kj  i  h  g   fL ) :١٨األعراف(  

7 8  MÃ  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶     Æ  Å  Ä
    Ë  Ê  ÉÈ  ÇL ) :١٦األنفال(  

7 8  M  m  l  k  ji   h  g  f  e  d  c  b  a   `  _
  r                  q  p  o  nL ) :٣٥التوبة(  

7 8  M  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ
  î  í  ìë  ê  é  è  ç  æ   åä  ãL ) :١٨الرعد(  

المخالفین ألوامر  والعاصین ثیر من هذه اآلیات تبین أن جهنم عقاب الكافرین الضالین،ك       
خالف أمر اهللا، ووقع  ، وترى الباحثة أن هذا دلیل على أن مناإلیمان والطاعةاهللا، الهاربین من 

التنازل عن أرضه التي أمر اهللا أن نحافظ اتخذ طریق و  ، وضل عن الطریق المستقیم،في نهیه
، فلینتظر عقاب اهللا وغضبه؛ ألنه استبدل طریق الجهاد بطریق ها وال نتهاون في استرجاعهاعلی

، وهذا منهي عنه، بالترهیب من  النار وما یحدث فیها من ألوان مختلفة من الهوان والخذالن
  العذاب.

  : بعض األحادیث النبویه التي ذكرت فیها جهنم

ْوَلى َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر: َأنَُّهَما َحدَّثَاُه َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َوَناِفٌع مَ صح   
َالِة، َفِإنَّ ِشدََّة «َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل:  ِإَذا اْشَتدَّ الَحرُّ َفَأْبِرُدوا َعِن الصَّ

  .)1( »الَحرِّ ِمْن َفْیِح َجَهنَّمَ 

فیسرع لیخففه في الدنیا ال یستطیع الناس تحمله، كان الحر الشدید  ترى الباحثة أنه إنْ و   
عن نفسه بشتى الطرق والوسائل، وهذا الحر جزء من حر جهنم، ولیس كل الحر، فكیف یمكن 

                                                 
  ). 533، ح(1/113-ب( اإلبراد بالظهر في شدة الحر)  –ك( مواقیت الصالة) - ) صحیح البخاري1(
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أن  تحمل ما هو أكثر منه حرارة في نار جهنم، فعلینا كما اندفعنا لتخفیف حر الدنیا عن أنفسنا،
عن أنفسنا في اآلخرة بشتى الطرق، ومن أیسر الطرق لفعل ذلك، تنفیذ أوامر اهللا عز  إلبعادهنندفع 

  وجل واجتناب نواهیه.
َعاِئَشُة: َخَسَفِت الشَّْمُس، َفَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َفَقرََأ ُسوَرًة َطِویَلًة، ثُمَّ صح عن    

، ُثمَّ َرَفَع رَْأَسُه، ثُمَّ اْسَتْفَتَح ِبُسوَرٍة ُأْخَرى، ُثمَّ َرَكَع َحتَّى َقَضاَها َوَسَجَد، ُثمَّ َفَعَل َذِلَك ِفي َرَكَع َفَأَطالَ 
َلَقْد رََأْیُت  ِإنَُّهَما آَیتَاِن ِمْن آَیاِت اللَِّه، َفِإَذا رََأْیُتْم َذِلَك َفَصلُّوا، َحتَّى ُیْفَرَج َعْنُكْم،«الثَّاِنَیِة، ُثمَّ َقاَل: 

وِني ِفي َمَقاِمي َهَذا ُكلَّ َشْيٍء ُوِعْدُتُه، َحتَّى َلَقْد رََأْیُت ُأِریُد َأْن آُخَذ ِقْطًفا ِمَن الَجنَِّة، ِحیَن رََأْیُتمُ 
رْ  ُت، َورََأْیُت ِفیَها َعْمَرو ْبَن َجَعْلُت َأَتَقدَُّم، َوَلَقْد رََأْیُت َجَهنََّم َیْحِطُم َبْعُضَها َبْعًضا، ِحیَن رََأْیُتُموِني تََأخَّ

  .)2(» )1(ُلَحيٍّ َوُهَو الَِّذي َسیََّب السََّواِئبَ 
" ِإَذا َتَشهََّد َأَحُدُكْم َفْلَیْسَتِعْذ  صح َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:

ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا  ِباِهللا ِمْن َأْرَبٍع َیُقوُل: اللُهمَّ 
اِل    .)3("َواْلَمَماِت، َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة اْلَمِسیِح الدَّجَّ

َال َتزَاُل َجَهنَُّم ُیْلَقى  "صح َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل: 
وُل: َقْط ِفیَها َوَتُقوُل: َهْل ِمْن َمِزیٍد، َحتَّى َیَضَع َربُّ اْلِعزَِّة ِفیَها َقَدَمُه، َفَیْنَزِوي َبْعُضَها ِإَلى َبْعٍض َوَتقُ 

  .)4(" َلَها َخْلًقا، َفُیْسِكَنُهْم َفْضَل اْلَجنَّةِ َقْط، ِبِعزَِّتَك َوَكَرِمَك، َوَال َیزَاُل ِفي اْلَجنَِّة َفْضٌل َحتَّى ُیْنِشَئ اُهللا 

  

  

                                                 
ب ولم یجز لها ) اختلفوا في السائبة، فقیل: هي الناقة، كانت إذا نتجت عشرة أبطن كلهن إناث سیبت فلم ترك1(

وبر، ولم یشرب لبنها إال ضیف. وقیل: السائبة ما كانوا یخرجونه من أموالهم فیأتون به خزنة اآللهة فیطعمون 
 عبد الفرج أبو الدین جمال -  الصحیحین حدیث من المشكل كشفابن السبیل من ألبانه ولحومه.( انظر: 

 -  الریاض – الوطن دار  - البواب حسین علي :ت - )هـ597: المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن
3/331.(  

  ).1212، ح(2/65- ك(الجمعة) ب(إذا انفلتت الدابة في الصالة)  - ) صحیح البخاري2(
 مسلم - صحیح مسلم – وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند )3(

 إحیاء دار - الباقي عبد فؤاد محمد: ت - )هـ261: المتوفى( وريالنیساب القشیري الحسن أبو الحجاج بن
، 1/412-ك(المساجد ومواضع الصالة) ب(ما یستعاذ منه في الصالة)  - بیروت – العربي التراث

  ).128ح(
- ك( الجنة وصفة نعیمها وأهلها) ب(النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء)  -) صحیح مسلم4(

  .)38، ح(4/2188
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  لظىلظى  

  : لظى لغة

  .(اللظى) لهب النار الخالص ال دخان فیه، و(لظى) النار ألهبها

  .)1(وفالن على فالن التظى ،(تلظت) النار تلهبت ویقال تلظى الحر وتلظت المفازة

  .)2(كالنار من اللظىوأما قولهم في الحر یتلظى فكأنه یلتهب 

فقلبت ، " لظظ" أي ما دامت لدوام عذابها كان أصلها: وقیل، واشتقاق لظى من التلظي
  .)3(إحدى الظاءین ألفا فبقیت لظى

  : اً اصطالحلظى 

، )4(وسمیت بذلك ألنها أشد النیران؛ اسم من أسماء جهنم ،لظى: مفرد وهو مؤنث ال ینون
  .)5(وهي اسم من أسماء النار، جهنم اتدركات وطبقهي الدركة الثانیة من و 

إذا  لظى اشتعال لهب النار، وهذه الكلمة لها تأثیر قوي على نفس المؤمن العاقل إن
  U في إبعاده عما یغضب اهللا وتقربه مما یرضیه اً سمعها، حیث إن لها دور 

  : اآلیات التي ورد فیها لفظة لظى

  .)6(في سورتین  ،ورد لفظ لظى ومشتقاته في القرآن الكریم مرتین

7 8  M  =     <  ;:L)  :١٥المعارج(  
                                                 

 .2/827 -مجمع اللغة العربیة بالقاهرة-) انظر: المعجم الوسیط1(
 .7/460ابن منظور -) انظر:  لسان العرب2(
 شمس الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو -الجامع ألحكام القرآن ) انظر: 3(

 -  القاهرة – المصریة الكتب دار - أطفیش موٕابراهی البردوني أحمد: ت -  )هـ671: المتوفى( القرطبي الدین
  .18/287 - م 1964 -  هـ1384، الثانیة ط

  .1/2250 -أحمد مختار عمر- ) انظر:  معجم اللغة العربیة المعاصرة4(
 فتح -23/260- الطبري- ، جامع البیان في تأویل القرآن18/287- القرطبي-) انظر: الجامع ألحكام القران5(

 دار كثیر، ابن دار -  )هـ1250: المتوفى( الیمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد نب علي بن محمد - القدیر
- المراغي -، تفسیر المراغي 5/415، 5/347- هـ 1414 - األولى ط - بیروت دمشق، - الطیب الكلم
29/66.  

  .http: //www.qurancomplex.org  -) انظر: مجمع الملك فیصل لطباعة المصحف الشریف6(

http://www.qurancomplex.org
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7 8  M  Â  Á  ÀL ) :١٤اللیل(  

، تشتعل بشدة ن هذه النار تلظىأقاب، وتبین عن النار التي خصها اهللا للع تاناآلیتتحدث 
وقوة، یود الكافر یوم القیامة أن یهرب منها، بأن یفتدي نفسه باألموال واألوالد والزوجه والصاحب، 

ا الیوم، االستعداد لهذ األموال وٕانجاب األوالد، وتناسى في الدنیا بجمع فقد انشغللكن هیهات، و 
ألنه لیس ، ألن ینفعه ماله وال أوالدهمهربًا ومخرجًا، ولن  له جدی، فلن فكانت لظى تشتعل من أجله

  فقط.معه سوى أعماله 
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  المطلب الثالثالمطلب الثالث
  ةةالحطمالحطم  

  :الحطمة لغة

  .)1(والمفرد: حطمه، والجمع: حطم ، الكسر : طمالح

  : اصطالحاً  الحطمة

شدیدة ، الطبقة من النار وهي، )2(ألنها تحطم ما تلقى وتذهب به " ؛اسم من أسماء جهنم"
ت سمیو  ،)3(التي من شأنها أن تحطم أي تكسر وتهشم بشدة وعنف كل ما طرح فیها ، االحتراق

  .)4( بذلك لحطمها كل ما ألقي فیها

 وتحطیمها له، تحطم كل ما وصلت إلیه أو وصل إلیها ،نار اهللا التي أعدت للكافرین هي
  نها للعذاب.أل وهو مالئم؛، یكون بقوة

  : ورود لفظة الحطمة في القرآن الكریم

  .)5(في سورة واحدة   ،وردت لفظة الحطمة في القرآن الكریم مرتین

7 8  M    E  D  C  BAL)  :٤الهمزة(  

7 8  MG    J  I  HL)  :٥الهمزة(  

ذكرت اآلیتان أن اهللا سیعاقب الذي یغتاب الناس ویمشي بالنمیمة، ومن یجمع األموال 
الكثیرة في الدنیا دون أن یخرج منها حق اآلخرین، وال یتصدق منها في سبیل اهللا، وهو یظن أن 

وكلها أعمال نهانا اهللا  یا،في الدن هدبعد عنه الموت، ویخلِّ من األموال وتكدیسها، سیُ  الكثیرجمع 

                                                 
 - أحمد مختار عمر- ، معجم اللغة العربیة المعاصرة1/1095-الفیروز أبادي- ) انظر: القاموس المحیط1(

  .1/183- مجمع اللغة العربیة بالقاهرة- ، المعجم الوسیط1/518
  .1/518 -أحمد مختار عمر-معجم اللغة العربیة المعاصرة )2(
 بكر أبي بنا علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهیم - ر والسو  اآلیات تناسب في الدرر ظمن) انظر:  3(

-الطنطاوي-، التفسیر الوسیط22/246-  القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار -  )هـ885: المتوفى( البقاعي
15/506  

 .24/621 - الطبري -) انظر:  جامع البیان عن تأویل أي القران4(
  .- http: //www.qurancomplex.org المصحف الشریف ) انظر: مجمع الملك لطباعة5(

http://www.qurancomplex.org
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سیلقى في النار التي  عنها؛ لما لها من سلبیات كثیرة، فجاء الرد اإللهي على تلك األعمال فهو
  تحطم من وقع فیها، فهي تحذیر یجب األخذ به قبل أن یأتي الیوم الذي ال ینفع فیه حسرة وال ندم.

  : ورد فیها اسم الحطمةالتي  األحادیث النبویةبعض 

 :في صالة الكسوف rقال النبي : أنها قالت - رضي اهللا عنها– عائشةوي عن السیدة ر     
  .)1(»حین رأیتموني تأخرت فرأیت جهنم یحطم بعضها بعضاً «

َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: " ِإنَّ اْلَمیَِّت َیِصیُر ِإَلى وصح 
اِلُح ِفي َقْبرِِه، َغْیَر َفِزٍع، َوَال َمْشُعوٍف، ُثمَّ ُیَقاُل َلُه: ِفیَم ُكْنَت؟ َفَیُقوُل: اْلَقْبِر، فَ  ُیْجَلُس الرَُّجُل الصَّ

ْسَالِم، َفُیَقاُل َلُه: َما َهَذا الرَُّجُل؟ َفَیُقوُل: ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوسَ  لََّم، ُكْنُت ِفي اإلِْ
َحٍد َأْن َیَرى َءَنا ِباْلَبیَِّناِت ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفَصدَّْقَناُه، َفُیَقاُل َلُه: َهْل رََأْیَت اللََّه؟ َفَیُقوُل: َما َیْنَبِغي ألَِ َجا

: اْنُظْر ِإَلى َما َوَقاَك اللََّه، َفُیْفَرُج َلُه ُفْرَجٌة ِقَبَل النَّاِر، َفَیْنُظُر ِإَلْیَها َیْحِطُم َبْعُضَها َبْعًضا، َفُیَقاُل َلهُ 
ْقَعُدَك، َوُیَقاُل َلُه: اللَُّه، ُثمَّ ُیْفَرُج َلُه ُفْرَجٌة ِقَبَل اْلَجنَِّة، َفَیْنُظُر ِإَلى َزْهَرِتَها، َوَما ِفیَها، َفُیَقاُل َلُه: َهَذا مَ 

، َوَعَلْیِه ُتْبَعُث، ِإْن َشاَء ال لَُّه، َوُیْجَلُس الرَُّجُل السُّوُء ِفي َقْبرِِه، َفزًِعا َعَلى اْلَیِقیِن ُكْنَت، َوَعَلْیِه ُمتَّ
نَّاَس َمْشُعوًفا، َفُیَقاُل َلُه: ِفیَم ُكْنَت؟ َفَیُقوُل: َال َأْدِري، َفُیَقاُل َلُه: َما َهَذا الرَُّجُل؟ َفَیُقوُل: َسِمْعُت ال

، َفَیْنُظُر ِإَلى َزْهَرِتَها َوَما ِفیَها، َفُیَقاُل َلُه: اْنُظْر ِإَلى َما َیُقوُلوَن َقْوًال، َفُقْلُتُه، َفُیْفَرُج َلُه ِقَبَل اْلَجنَّةِ 
اُل َلُه: َهَذا َصَرَف اللَُّه َعْنَك، ُثمَّ ُیْفَرُج َلُه ُفْرَجٌة ِقَبَل النَّاِر، َفَیْنُظُر ِإَلْیَها، َیْحِطُم َبْعُضَها َبْعًضا، َفُیقَ 

، َوَعَلْیِه ُتْبَعُث، ِإْن َشاَء اللَُّه َتَعاَلى "َمْقَعُدَك، َعَلى الشَّكِّ ُكْنَت، وَ    .)2(َعَلْیِه ُمتَّ

فالحطمة دلیل على شدة العذاب وقوته، ومما تنفر منه النفس؛ ألنه یوحي بالتحطیم 
  واأللم الشدید. ،والتكسیر

  

  

                                                 
  ).745ح(– 1/150-ك( األذان) ب(رفع البصر إلى اإلمام في الصالة)  –) صحیح البخاري 1(
 - )هـ273: المتوفى( یزید أبیه اسم وماجة القزویني، یزید بن محمد اهللا عبد أبو ماجة ابن -  ماجه ابن سنن)2(

ك(الزهد) ب( ذكر  - الحلبي البابي عیسى فیصل -  العربیة الكتب إحیاء دار -ي الباق عبد فؤاد محمد: ت
  ). حكم األلباني( صحیح).4268، ح( 2/1426القبر والبلى) 
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  المطلب  الرابعالمطلب  الرابع
  السعیرالسعیر  

  : السعیر لغة

   .)1(ولهبها یقال خبا سعیر النار ،النار السعیر

، أججها، أوقدهما وهیجهما: وأسعرهما وسعرهما وسعر النار والحرب یسعرهما سعراً 
   والتشدید للمبالغة.، سعرت: وقرئ، مسعورة: استوقدت. ونار سعیر: رتواستعرت وتسع

: ومنه قوله تعالى؛ ألنك تقول سعرت فهي مسعورة؛ هو مثل دهین وصریع: قال األخفش
7 8  M         Í  Ì  ËL )2(ألصحاب النار أي بعداً  ) ١١: الملك(.  

  : السعیر اصطالحاً 

  .)4( السبعوالسعیر طبقة من طبقات جهنم ، وهي جهنم للكافر عموماً ، )3(هي النار

لفظ السعیر یوحي باالشتعال الكبیر، وهذا اللفظ مخیف جدًا، یدفع بالنفس إلى الهروب من 
  المعاصي. السعیر، وال یكون ذلك إال بتقوى اهللا واالبتعاد عن

  : ورود لفظة السعیر في القرآن الكریم

  .)5(سورة 15في   ،مرة 19وردت لفظة السعیر ومشتقاتها في القرآن الكریم 

                                                 
  1/431 -مجمع اللغة العربیة بالقاهرة- ، المعجم الوسیط1/407 -الفیروز أبادي- ) انظر: القاموس المحیط1(
  2/1067 - أحمد مختار عمر-، معجم اللغة العربیة المعاصرة4/365 - ابن منظور- ) انظر: لسان العرب2(
 محمد أبو -  علومه فنون من وجمل وأحكامه، وتفسیره، القرآن معاني علم في النهایة بلوغ إلى الهدایة) انظر: 3(

: المتوفى( المالكي القرطبي األندلسي ثم القیرواني القیسي مختار بن محمد بن َحّموش طالب أبي بن مكي
. أ بإشراف الشارقة، جامعة -  العلمي والبحث العلیا الدراسات بكلیة جامعیة رسائل مجموعة: ت -  )هـ437

 الشارقة جامعة - اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة - والسنة الكتاب بحوث مجموعة - البوشیخي الشاهد: د
 8/5183- القیرواني القرطبي المالكي -  م 2008 -  هـ 1429 األولى، ط -

 -  السامرائي البدري خلیل نـــــب ديـــــمه نـــــــب صالح بن فاضل - التنزیل من نصوص في بیانیة لمسات) انظر: 4(
 الوجیز المحرر ، 1/317 -  م 2003 -  هـ 1423 ة،ــالثالث ط - األردن – عمان والتوزیع، رـللنش عمار دار
 األندلسي عطیة بن تمام بن الرحمن عبد بنا غالب بن الحق عبد محمد أبو -  العزیز تابالك تفسیر في

   - بیروت – العلمیة الكتب دار - محمد الشافي عبد السالم عبد: ت -  )هـ542: المتوفى( المحاربي
 4/430 -  هـ 1422 - األولى ط

  .http: //www.qurancomplex.org-) انظر: مجمع الملك فیصل لطباعة المصحف الشریف 5(

http://www.qurancomplex.org


  وصف النار

  )28 (

 األولالفصل 

  بعض اآلیات التي ورد فیها لفظ السعیر:

7 8  M  T  S  R       Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E     D  C  B  A
    V  UL ):٢١ لقمان(  

7 8  M s  r ¡    �  ~  }|  {  z  y   xw  v  u  t      ¥    ¤  £     ¢
      ±  °     ̄ ®   ¬  «    ª  ©   ̈ §¦L  :١٢(سبأ(  

7 8  M    L  K  J    I  H  G  F  ED   C  B    A  @  ?L ) :٦فاطر(  

7 8  M  r  q  p  on  m   l      k  j    i  h   g  f   e  d  c  b     a    `  _
  s  u   tL ) :٧الشورى(  

7 8  M       d   c  b  a  `_  ^  ]   \  [    Z  Y  XL ) :٥الملك(  

7 8  M  T  S  R       Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E     D  C  B  A
  V  UL  :٢١(لقمان(  

دعوة نستنتج من بعض اآلیات التي ذكر فیها لفظ السعیر، أن اهللا أعد السعیر لمن لم یتبع 
الشیاطین، والتقلید األعمى لآلباء واألجداد دون إعمال  تباعاب وضل الطریق الصحیح، rالرسول 

، فإصرارهم على السیر في الضالل وابتعادهم عن الطریق المستقیم بأي عمل أو قول أو العقل
صیبهم األلم إللقائهم في نار مستعرة شدیدة الحرارة، فیتذوقوا عذابها الشدید، وی فعل، سیكون سبباً 

  القوي المخیف.

  
  : سعیرالالتي ورد فیها اسم  النبویةاألحادیث من 

َوِفي َیِدِه ِكتَاَباِن،  rَعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاِص َقاَل: َخَرَج َعَلْیَنا َرُسوُل اللَِّه جاء عن   
ا َرُسوَل اللَِّه ِإالَّ َأْن ُتْخِبَرَنا، َفَقاَل ِللَِّذي ِفي َیِدِه َفُقْلَنا: َال یَ » َأَتْدُروَن َما َهَذاِن الِكتَاَباِن؟«َفَقاَل: 

 َهَذا ِكتَاٌب ِمْن َربِّ الَعاَلِمیَن ِفیِه َأْسَماُء َأْهِل الَجنَِّة َوَأْسَماُء آَباِئِهْم َوَقَباِئِلِهْم، ُثمَّ ُأْجِملَ «الُیْمَنى: 
َهَذا ِكتَاٌب ِمْن َربِّ «، ُثمَّ َقاَل ِللَِّذي ِفي ِشَماِلِه: » َقُص ِمْنُهْم َأَبًداَعَلى آِخرِِهْم َفَال ُیزَاُد ِفیِهْم َوَال ُینْ 

اُد ِفیِهْم َوَال الَعاَلِمیَن ِفیِه َأْسَماُء َأْهِل النَّاِر َوَأْسَماُء آَباِئِهْم َوَقَباِئِلِهْم، ُثمَّ ُأْجِمَل َعَلى آِخرِِهْم َفَال ُیزَ 
، َفَقاَل َأْصَحاُبُه: َفِفیَم الَعَمُل َیا َرُسوَل اللَِّه ِإْن َكاَن َأْمٌر َقْد ُفِرَغ ِمْنُه؟ َفَقاَل: » اُیْنَقُص ِمْنُهْم َأَبدً 

َصاِحَب َسدُِّدوا َوَقاِرُبوا، َفِإنَّ َصاِحَب الَجنَِّة ُیْخَتُم َلُه ِبَعَمِل َأْهِل الَجنَِّة َوإِْن َعِمَل َأيَّ َعَمٍل، َوإِنَّ «
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، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم » َتُم َلُه ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر َوإِْن َعِمَل َأيَّ َعَملٍ ُیخْ  رالنَّا
  .)1(»َفَرَغ َربُُّكْم ِمَن الِعَباِد َفِریٌق ِفي الَجنَِّة َوَفِریٌق ِفي السَِّعیرِ «ِبَیَدْیِه َفَنَبَذُهَما، ُثمَّ َقاَل: 

األعمال التي  أهل النار ن نعمل بعملأمن أن نكون من أهل النار، ب  r  ا الرسولیحذرن
، من مخالفة األوامر والوقوع في النواهي، ونشر الفتن والفساد، وعمل نهانا عنها اهللا ورسوله

ترى و م غیر المسلم للمسلم، كوالرضا بحالفواحش، وقتل المسلمین األبریاء، واإلیقاع بین الناس، 
أهل الجنة؛ لنكون من أصحاب الجنة، ویختم لنا بعمل أهل  علینا أن نسرع ونعمل بعملثة أنه الباح

   .الجنة، بإذن اهللا

  

  

                                                 
حكم األلباني: ).2141، ح(4/449-ب(ما جاء أن اهللا كتب كتابًا ألهل الجنة وأهل النار)  - ) سنن الترمذي1(

  حسن.
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  المطلب الخامسالمطلب الخامس
  سقرسقر  

  : سقر لغة

اسم من أسماء وهي  ، واالسم عربي من قولهم سقرته الشمس أي أذابته، مفرد، مؤنثة سقر
أصل سقر ، )1(، ألنها تذیب األجسام واألرواح؛ قرالنار س سمیت وقیل، دهي من البع: وقیل، جهنم

  .)2(وبه سمیت النار سقر لشدة إیالمها، سقرته الشمس إذا آلمت دماغه: من قولهم

  : اصطالحاً 

طبقات من  الطبقة السادسة قیلو  ،)3(اأو درك من دركاته، وقیل اسم من أسمائها، هى جهنم
  .)4(جهنم

حي، ترى الباحثة أن سقر دركة من الدركات البعیدة بالنظر في التعریفین، اللغوي واالصطال
  یدة الحرارة، وعذابها مؤلم جدًا، وله تأثیر قوي على نفس المؤمن العاقل.في جهنم، وهي شد

  : ورود لفظة سقر في القرآن الكریم

  .)5( في سورتین  ،مرات 4وردت لفظة سقر في القرآن الكریم 

7 8  M  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  ÔL ) :٤٨القمر(  

7 8  M        G  FL ) :٢٦المدثر(  

7 8  M       L  K    J  IL  :٢٧(المدثر(  

7 8  M     ë  ê    é  èL  :٤٢(المدثر(  

                                                 
موس ، القا1/435-مجمع اللغة العربیة بالقاهرة-، المعجم الوسیط 4/372- ابن منظور- ) انظر لسان العرب1(

 .2/1077-أحمد مختار عمر- ، معجم اللغة العربیة المعاصرة1/408- باديآالفیروز -المحیط
 - ) هـ406: المتوفى( بكر أبو األصبهاني، األنصاري فورك بن الحسن بن محمد  -  فورك ابن تفسیر) انظر 2(

  .3/84 - م 2009 - 1430 ط -  السعودیة العربیة المملكة -  القرى أم جامعة
 – العربي الفكر دار -  )هـ1390 بعد: المتوفى( الخطیب یونس الكریم عبد - للقرآن القرآني لتفسیرا) انظر 3(

  .15/1294 - القاهرة
  .17/147-القرطبي- ) انظر الجامع ألحكام القرآن 4(
  . http: //www.qurancomplex.org-) انظر: مجمع الملك فیصل لطباعة المصحف الشریف 5(

http://www.qurancomplex.org
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سقر بعیدة جدًا، فهي من الدركات السفلى في نار جهنم، ویسحب الكافر إلیها سحبًا، وهذا 
 مالئكته فیجرونه جرًا، ثم یلقى فیها، أمر طبیعي ألنه لن یحب أحد أن یدخل النار، فیأمر اهللا

فیسقط من علو إلى تلك الدركة، ویعد هذا جزءًا من عقابه، وُیسأل عن سبب دخوله النار، ولن 
، وهو اعتراف صریح منه بأنه هو المخطئ، وأن دخوله سقر كان یستطیع اإلنكار، فیذكر السبب

على أنه نادم على تلك األعمال التي  جداً  بسبب أعماله التي قام بها في الدنیا، وهذا دلیل كبیر
  أدت به إلى السقوط في سقر والوقوع في عذابها.

هرب منها یعلم أنها دركة بعیدة من دركات جهنم، ینظر في معنى سقر، و یالذي إن 
 ها دركة؛ ألنفیهابتعد عن مخالفة أمر اهللا وحكمه؛ خوفًا من الوقوع یترك المعاصي ویمسرعًا، ف

  .مظلمة مخیفة

  



  وصف النار

  )32 (

 األولالفصل 

  المطلب السادسالمطلب السادس
  الجحیمالجحیم  

  : الجحیم لغة
  .)2(دنا أن یهلكه: م الرجلجحوأ، كف: أجحم عنه: جحم، )1((الجحیم) الجحمة 

  )3(عكسه نعیم والجحیم
  : الجحیم اصطالحاً 

، )4( وكل نار بعضها فوق بعض ،شدیدة التأججوكانت  وقودها اشتدالنار بعینها إذا  هي
  .)5(مرآهاوظلمة ، وسمیت بذلك لبعد قعرها

ن اللغوي واالصطالحي، تخلص الباحثة إلى أن الجحیم نار شدیدة یوبالربط بین المعنی
وهو ظالم یصعب  ظالمها شدید، ،االشتعال، بعیدة فهي في الدركات السفلى من النار، معتمة

  فهل نستطیع تحمل عذابها؟، فلنهرب منها بالتقرب إلى اهللا بالفرائض والنوافل. تحمله،

  : ظة الجحیم في القرآن الكریمورود لف

  .)6(سورة  18في  ، مرة 26وردت لفظة جحیم ومشتقاتها في القرآن الكریم 
  التي وردت فیها لفظة الجحیم: اآلیاتبعض 

7 8  M      Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  ÑL  :١١٩(البقرة(  

7 8  M  '   &  %  $  #         "  !L  :١٠(المائدة(  

                                                 
  .1/109-مجمع اللغة العربیة بالقاهرة -) انظر: المعجم الوسیط1(
  .12/85- ابن منظور-) انظر:  لسان العرب2(
  .1/347-أحمد مختار عمر- ) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة3(
 بن مساعد د - الطیار اعدمس للشیخ عم جزء تفسیر، 2/562-الطبري- ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن4(

- الفیروز أبادي- ، القاموس المحیط  هـ 1430 الثامنة، ط -  الجوزي ابن دار  - الطَّیَّار ناصر بن سلیمان
  .1/347- أحمد مختار عمر-، معجم اللغة العربیة المعاصرة1/1086

  .21/14-محمد بن صالح العثیمین- ) انظر:  لقاء الباب المفتوح5(
  .http: //www.qurancomplex.org -لك فیصل لطباعة المصحف الشریف) انظر: مجمع الم6(

http://www.qurancomplex.org
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7 8  M  4  3       B  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5
  F  E  D  CL  :١١٣(التوبة(  

7 8  M  °   ̄  ®  ¬   «   ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤      £  ¢  ¡
     ½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µ    ́ ³  ²  ±L  :٧(غافر(  

7 8  M    1  0  /.  -  ,  +  *      )  ('  &  %  $  #  "  !   
  6  5  4      3    2L  :١٩(الحدید(  

7 8  M     o  n  m  lL  :١٢(المزمل(  

بأركان اإلیمان، ، وأخل لتي أعدها اهللا لمن خالف شرعهمن طبقات جهنم ا طبقة الجحیم
ه بالدعاء إلى اهللا لیبعدنا وأنه یجب علینا اإلیمان لنبتعد عن الجحیم وعذابها، كما أنه علینا التوج

  ألن عقابها شدید ومخیف. الستعاذة منها؛عنها، وا
  : التي ورد فیها اسم الجحیم النبویةمن األحادیث 

صح َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َكاَن ُیَرغُِّب ِفي ِقَیاِم َرَمَضاَن ِمْن َغْیِر 
تَِّحْت َأْبَواُب اْلَجنَِّة، َوُغلَِّقْت َأْبَواُب اْلَجِحیِم، َوُسْلِسَلْت ِفیِه ِإَذا َدَخَل َرَمَضاُن فُ «َعِزیَمٍة، َوَقاَل: 

  .)1(»الشََّیاِطینُ 

  

  

                                                 
  ) حكم األلباني صحیح.2104، ح(4/129ك(الجنائز) ب(ذكر االختالف على معمر فیه)  -) سنن النسائي1(



  وصف النار

  )34 (

 األولالفصل 

  المطلب السابعالمطلب السابع
  الهاویةالهاویة

  : الهاویة لغة

والهاویة هي الحفرة العمیقة التي ، سقط من علو أي ،وهویاناً  فعلها هوى یهوي هویاً الهاویة 
  .)2(هاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في أثر بعضوت، )1(یهلك ویصاب من یقع فیها

  : الهاویة اصطالحاً 

كأنها النار  والهاویة ،الهاویة من أسماء النار: وقیل، )3(الهاویة دركة من دركات النار 
  .)4(العمیقة یهوي أهل النار فیها

من دركات دركة  بالنظر في التعریفین اللغوي واالصطالحي، تستنتج الباحثة أن الهاویة
ما هذا النار، وهي بعیدة؛ ألن لفظة الهاویة تدل على السقوط، والسقوط یكون من مكان مرتفع، و 

  فمن سقط فیها سقط من علو إلى حفرة عمیقة، فزاد ألمهم وعذابهم. على بعد قعرها، إال دلیل
  : ورود لفظة الهاویة في القرآن الكریم

  .)5(في سورة واحدة ، واحدةوردت لفظة الهاویة في القرآن الكریم مرة 

7 8  M   Q  PL  :٩(القارعة(  

 حسناته في المیزان خفیفة، كأن ال وزن لها هذا الشخص الهاویة، أن في السقوط في سببال
ا ، فیهوي فیههاویة إنها ، واحد مخصص رٌ له مكان ومستقَ مقابل السیئات، ومن خفت موازینه فهو 

، وهو یعلم نتیجة الخطأهذا إال نتیجة أعماله واختیاره الطریق  بقوة وهذا یزید من عذابه وألمه، وما
  هذا االختیار، لكنه استكبر وعاند، فعوقب على ذلك.

                                                 
   ، المكتبة الشاملة.1/95 -عبد الهادي أبو طالب  - ) انظر معجم تصحیح لغة اإلعالم العربي1(
   .20/473 -أبو حفص النعماني -) انظر اللباب في علوم الكتاب2(
  .10/533 -ابن حیان األندلسي-) انظر:  البحر المحیط في التفسیر3(
   المهدي بن محمد بن أحمد العباس أبو - المجید القرآن تفسیر في المدید البحر) انظر: 4(

 - رسالن القرشي اهللا عبد أحمد: ت - )هـ1224: المتوفى( الصوفي فاسيال األنجري الحسني عجیبة بن
أبو حفص -، اللباب في علوم الكتاب7/346 - ه 1419 ط -  القاهرة – زكي عباس حسن الدكتور
  .20/473- النعماني

  .http: //www.qurancomplex.org -) انظر: مجمع الملك فیصل لطباعة المصحف الشریف5(
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كلمة هاویة تشعرنا بالسقوط من مكان شاهق، وهذا األمر مخیف جدًا، لذلك علینا تجنبه في 
ا أعمالنا التي عملناها في اآلخرة أال تسقطنفي الدنیا بأال نسقط في الملذات المحرمة والشهوات، و 

الدنیا في تلك الهاویة، إذن خیاراتنا في الدنیا تنقلنا إلى النتیجة في اآلخرة، إما إلى الجنة أو إلى 
الهاویة، ندعوا اهللا أن یوفقنا في الدنیا لعمل الخیر والسیر في الطریق الصحیح، وأال یجعلنا من 

  أهل الهاویة.

  
   :ثار تلك األسماء على المؤمنآ

أنها مهلكه ومحطمة لكل من یقع فیها وبعد  لمؤمن لمعاني تلك األسماء ومعرفتهاتتبع إن 
  : فیدفعه إلى اآلتيًا كبیر  اً أن یؤثر في سلوكه تأثیر كل هذا من شأنه  ؛وغیر ذلك من المعاني قعرها

 اللجوء إلى اهللا بالدعاء المستمر أن ییسر له الجنة ویصرف عنه النار. -1

ُعَمَر، َأنَُّه َحدََّثُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َكاَن َیُقوُل ِإَذا َأَخَذ صح َعِن اْبِن 
اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َكَفاِني َوآَواِني، َوَأْطَعَمِني  َوَسَقاِني، َوالَِّذي َمنَّ َعَليَّ َفَأْفَضَل، «َمْضَجَعُه: 

َزَل، اْلَحْمُد ِللَِّه َعَلى ُكلِّ َحاٍل اللَُّهمَّ َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِلیَكُه َوإَِلَه ُكلِّ َشْيٍء، َوالَِّذي َأْعَطاِني َفَأجْ 
 .)1( »َأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّارِ 

 ؛دائم التعوذ من النار، ولنا فیه القدوة الحسنة، فعلینا دائمًا التوجه بالدعاء  rكان الرسول 
یث یوجهنا إلى الطریق الصحیح وییسره لنا، وهذا الدعاء یكون كي یصرف عنا اهللا عذابها، ح

 .ویسعى للحصول علیه سببًا ألن تبقى عالقتنا باهللا قویة، وهذا ما یتمناه كل مسلم
 التعوذ من شر جهنم في كل وقت وحین  -2

إلى الجنة، والكافر  بها ما من أحد إال ویقترب یوم القیامة من جهنم، یراها المؤمن ویمر
  ا، وهذا قدر اهللا وأمره.یدخله

7 8  M  i  h      g  f            e  dc   b  a  `L  :٧١(مریم(  

 اصرف عنا شر جهنم. اللهمفعلینا التعوذ من شر جهنم، 

                                                 
 سجستانيال األزدي عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان داود أبو - داود أبي سنن )1(

ك( األدب)   - بیروت – صیدا العصریة، المكتبة -د عبدالحمی الدین محیي محمد: ت - )هـ275: المتوفى(
  .م األلباني صحیح اإلسناد) حك5058، ح( 4/313ب( ما یقال عند النوم) 
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التي یكون مصیر من اتبعها الوقوع في هذه  ،المحرمةالزهد والترفع عن ملذات الحیاة الدنیا  -3
 .آلخرةفیها لنیل ثواب ا وقوععدم الو ، النار

مها ووضع لها مجموعة من القواعد والقوانین، اإلنسان غرائز طبیعیة، ولكنه نظَّ  Uأعطى اهللا 
وأمرنا أن نطبق هذه القواعد والقوانین، وخلق في الدنیا الكثیر من الملذات، منها ما هو مباح 

عن ومنها ما هو طریق سهل إلى نار جهنم، وكي نبتعد عن جهنم وطریقها، علینا الترفع 
  التي توصل إلیها. المحرمة الملذات

 .بتنفیذ األوامر واجتناب النواهي rتطبیق شریعة اهللا ورسوله  -4

7 8  M  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  ÙL  :٥٩(النساء(  

7 8  M    X   W  V  U  T  S  R  Q  P   YL  :٣٣(محمد(  

في هذه اآلیات وفي غیرها أمرًا مباشرًا بطاعته وطاعة الرسول الكریم، وهذه  Uلقد أمرنا اهللا 
اهیهما؛ ألن تنفیذ األوامر واجتناب النواهي و تناب نالطاعة ال تكون إال بتنفیذ أوامرهما، واج

 .یكون سببًا لدخول الجنة، وهذا معناه االبتعاد عن نار جهنم

فمن خاف اهللا في الدنیا أمنه اهللا ، ألن اهللا ال یجمع على عبده خوفین Uمن اهللا الخوف  -5
 من النار في اآلخرة.

َمْن َذَكَر اللََّه «صح َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل: 
اللَِّه َحتَّى ُیِصیَب اْألَْرَض ِمْن ُدُموِعِه َلْم ُیَعذِّْبُه اللَُّه َتَعاَلى َیْوَم  َفَفاَضْت َعْیَناُه ِمْن َخْشَیةِ 

  .)1( »اْلِقَیاَمةِ 

إن الخوف من اهللا له دور كبیر في إبعادنا عن نار جهنم؛ ألن هذا الخوف یمثل حاجزًا بین 
وهذا البكاء یزیل عن الخائف وبین المحرمات، ومن خاف من اهللا وعذابه بكى من خشیة اهللا، 

عینیه ما زینه الشیطان، فال یقدر علیه الشیطان، كما أن بكاءه وخوفه في الدنیا یعطیه األمان 
، فیستلم كتابه یوم القیامة بیمینه، وهذا ما Uفي اآلخرة؛ ألنه ابتعد في الدنیا عما یغضب اهللا 

  یشعره باالطمئنان.

                                                 
: المتوفى( البیع بابن المعروف النیسابوري اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو  - المستدرك على الصحیحین  )1(

 م1990 -ه 1411 األولى، ط -  بیروت – العلمیة الكتب دار - عطا القادر عبد مصطفى: ت - )هـ405
  حكم الذهبي صحیح. )7668، ح(4/289 -ريالحاكم النیسابو  - ك(التوبة واإلنابة)  -
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     ث فیهافهذا مما یبعدنا عن النار وما یحد، الصدقة -6
ِإْذ َأتَاُه َرُجٌل َفَشَكا ِإَلْیِه الَفاَقَة، ُثمَّ َأتَاُه  rَقاَل: َبْیَنا َأَنا ِعْنَد النَِّبيِّ  ،)1(صح َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتمٍ 

، َهْل رَأَْیَت الِحیَرَة؟«آَخُر َفَشَكا ِإَلْیِه َقْطَع السَِّبیِل، َفَقاَل:  ا، َوَقْد أُْنِبْئُت َأَرهَ  َلمْ ُقْلُت: » َیا َعِديُّ
َفِإْن َطاَلْت ِبَك َحَیاٌة، َلَتَرَینَّ الظَِّعیَنَة َتْرَتِحُل ِمَن الِحیَرِة، َحتَّى َتُطوَف ِبالَكْعَبِة َال «َعْنَها، َقاَل 

-َن َقْد َسعَُّروا الِبَالَد ُقْلُت ِفیَما َبْیِني َوَبْیَن َنْفِسي َفَأْیَن ُدعَّاُر َطیٍِّئ الَِّذی -َتَخاُف َأَحًدا ِإالَّ اللََّه، 
، ُقْلُت: ِكْسَرى ْبِن ُهْرُمَز؟ َقاَل: " ِكْسَرى ْبِن » ، َوَلِئْن َطاَلْت ِبَك َحَیاٌة َلُتْفَتَحنَّ ُكُنوُز ِكْسَرى

ٍة، َیْطُلُب َمْن ُهْرُمَز، َوَلِئْن َطاَلْت ِبَك َحَیاٌة، َلَتَرَینَّ الرَُّجَل ُیْخِرُج ِمْلَء َكفِِّه ِمْن َذَهٍب َأْو ِفضَّ 
ُه َوَبْیَنُه َتْرُجَماٌن َیْقَبُلُه ِمْنُه َفَال َیِجُد َأَحًدا َیْقَبُلُه ِمْنُه، َوَلَیْلَقَینَّ اللََّه َأَحُدُكْم َیْوَم َیْلَقاُه، َوَلْیَس َبْینَ 

َفَیُقوُل: َبَلى، َفَیُقوُل: أََلْم ُأْعِطَك َماًال  ُیَتْرِجُم َلُه، َفَلَیُقوَلنَّ َلُه: أََلْم َأْبَعْث ِإَلْیَك َرُسوًال َفُیَبلَِّغَك؟
 َیَرى َوُأْفِضْل َعَلْیَك؟ َفَیُقوُل: َبَلى، َفَیْنُظُر َعْن َیِمیِنِه َفَال َیَرى ِإالَّ َجَهنََّم، َوَیْنُظُر َعْن َیَسارِِه َفالَ 

: َسِمْعُت النَِّبيَّ  ُقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقَِّة َتْمَرٍة َفَمْن َلْم َیِجْد ِشقََّة اتَّ «، َیُقوُل: rِإالَّ َجَهنََّم " َقاَل َعِديٌّ
  .)2(»َتْمَرٍة َفِبَكِلَمٍة َطیَِّبةٍ 

یجوز له أحیانًا ال یملك اإلنسان الكثیر لیتصدق به، فیشعر أن الشيء الیسیر أمر صغیر ال 
رة نأخذ علیها یتصدق به، ولكن لیس الصدقه بحجمها، فالصدقه سواء كانت صغیرة أو كبیأن 

أجرًا، وقد تكون صغیره في نظر صاحبها، كبیرًة في نظر من یحتاجها، وثوابها كبیر؛ ألن اهللا 
M  W  V   U    T  S  R  Q  P  O  N  M لقوله تعالى:  یضاعف الحسنات.

    f  e  d  cb  a     `  _  ^]  \  [       Z  Y  XL ) :٢٦١البقرة(  

  في اآلخرة.و على الناس في الدنیا، وهذه الصدقة فیها تخفیف 
اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، «َعْن َأِبیِه، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل:  ،)3( َعْن َساِلمٍ صح 

َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم  َال َیْظِلُمُه َوَال ُیْسِلُمُه، َمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخیِه َكاَن اُهللا ِفي َحاَجِتِه، َوَمنْ 
                                                 

) عدي بن حاتم الطائي أحد بني ثعل، ویكنى أبا طریف نزل الكوفة وابتنى بها دارا في طیئ، ولم یزل مع علي 1(
وشهد معه الجمل وصفین وذهبت عینه یوم الجمل، ومات بالكوفة زمن المختار سنة ثمان  tبن أبي طالب ا

 سعد بن محمد اهللا عبد أبو - بعدهم ومن المدینة أهل لتابعي المتمم القسم ،الكبرى الطبقاتوستین.(انظر: 
 محمد زیاد: ت -  )هـ230: المتوفى( سعد بابن المعروف البغدادي البصري، بالوالء، الهاشمي منیع بنا

  ).6/22 -ه.1408 الثانیة، ط -  المنورة المدینة - والحكم العلوم مكتبة - منصور
  ). 3595، ح(4/197ك( المناقب) ب(عالمات النبوة في اإلسالم)  –) صحیح البخاري 2(
) سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب. أبو عمر، ویقال: أبو عبد اهللا العدوي. أحد الفقهاء السبعة في المدینة. 3(

 -ابن سعد -وكان ثبتًا عابدًا فاضًال. مات في آخر سنة ست ومائة على الصحیح.( انظر: الطبقات الكبرى
5/149.(  
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ُكْرَبًة، َفرََّج اُهللا َعْنُه ِبَها ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َیْوِم اْلِقَیاَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اُهللا َیْوَم 
  .)1(»اْلِقَیاَمةِ 

 فالدال على الخیر كفاعله، ل الناس على فعل الخیرد -7

ِبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َرُجٌل َیْسَتْحِمُلُه، َفَلْم َیِجْد ِعْنَدُه َما روى َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َأَتى النَّ 
ِإنَّ الدَّالَّ َعَلى « َیْحِمُلُه َفَدلَُّه َعَلى آَخَر َفَحَمَلُه، َفَأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َفَأْخَبَرُه َفَقاَل:

  .)2(»الَخْیِر َكَفاِعِلهِ 

لو أن كل مسلم دل اآلخرین على عمل الخیر، ما انتشر الفساد في البالد المسلمة، وألصبح 
خلق التعاون والمحبة من األخالق المنتشرة بین أبناء المسلمین، وأصبحت الدولة المسلمة دولة 

  قویة متماسكة، تستطیع مواجهة أي عدوان، من أي جهة كانت.

قبل أن یأتیه الوقت ، ص لیبعد نفسه عن عقاب اهللا ونار جهنمالمؤمن العاقل یستغل كل الفر ف
  .الذي ال ینفع فیه الندم

  

                                                 
  ).2580، ح(4/1996ك( البر والصلة واآلداب) ب(تحریم الظلم)  - ) صحیح مسلم1(
  حكم األلباني حسن صحیح. )2670، ح (5/41ك(العلم) ب(الدال على الخیر كفاعله)  -) سنن الترمذي2(
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  المطلب الثامنالمطلب الثامن
  أبواب النارأبواب النار  

 إلىما یدل على ذلك أنها مقسمة مو  ،وأطراف مترامیة، لها قعر بعید، النار شاسعة واسعة
كل دركة وعقاب ،ففیها من عذاب یحدث  كما أنها لیست درجه واحده في شدة حرها وما دركات،

̈   M  8 7 وقد، تختلف عن األخرى في قوة العذاب ونوعه  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢
     ¬  «  ª  ©L ) :١٤٥النساء(.  

M  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  8 7، هذه النار لها سبعة أبواب
  ¤  £  ¢L  :لكل باب ، هذه النار لها أبواب مستقلة على أن هذا یدلو   )٤٤ – ٤٣(الحجر

: وقال العلماء، وكل باب إذا دخله أهله فإنه یغلق علیهم، ولعل ذلك على حسب ذنوبهم، جزء یدخلونه
   .)1(وهناك أبواب تفتح، ه الخلود في النارفیكتب لمن دخل، من األبواب ما یغلق وال یفتح

فاوتة في وترى الباحثة أن النار واسعة جدًا، واتساعها مقسم إلى دركات، وهذه الدركات مت
أبواب سبعة، هذه األبواب تغلق في شهر رمضان، ثم تفتح بعد على العذاب والعقاب، وهي مقسمة 

ذلك؛ حتى یدخل منها من سیعاقبه اهللا؛ جزاء أعماله ومعتقداته، وبعد ذلك تغلق تلك األبواب، 
عمال من وبعضها ال یفتح؛ ألن أهله كتب لهم الخلود فیها، وبعضها اآلخر یفتح، حسب تفاوت أ

دخلها، كما أن هناك مالئكة شداد غالظ، یقفون على أبواب جهنم، یدخلون منها من أمر اهللا 
  بإدخاله، ویخرجون منها من أمر اهللا بإخراجه. 

النار سبع دركات أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعیر ثم سقر ثم : قال ابن جریج"   
إن هذه األبواب ، )2("قوم یسكنونها  لكل دركة: أي، وملكل باب منهم جزء مقس .الجحیم ثم الهاویة

كما ، ولم یصح تقسیم الناس في النار وفق هذا التقسیم، للدركات ما هي إال أسماء للنارالتي هي 
والصحیح أن كل واحد من هذه األسماء التي ، لم یصح تسمیة دركات النار على النحو الذي ذكروه

وصح ، ولیس لجزء من النار دون جزء، لخ اسم علم للنار كلها.. إ.الحطمة، لظى، جهنم: ذكروها
  .)3(أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم

وترى الباحثة أن تلك األسماء سواء كانت للنار أو ألبواب النار ففي النهایة هي خاصة 
ك األسماء بالنار، والنار لها أبواب سواء كانت هذه أسماؤها أو لها أسماء أخرى، وقد تكون تل

  للدركة وبابها، واهللا أجل وأعلم. وبالتالي یكون االسم شامالً للدركات، 
                                                 

)1 (http: //www.islamweb.net-19درس رقم -لكتاب شرح المیة ابن تیمیه صوتیه دروس.  
   .3/59 - البغوي  –) معالم التنزیل في تفسیر القرآن 2(
  .1/26-عمر العتیبي-) انظر:  الجنة والنار3(

http://www.islamweb.net
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: قال الحسن بن الفضل"، )٣الفجر: ( M      '  &L  8 7    وأبواب النار سبعة،                            
  .)1("والوتر أبواب النار ألنها سبعة أبواب، الشفع أبواب الجنة ألنها ثمانیة أبواب

7 8  M  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  YX  W  V  U  T  S
  s  r  q  p  o  nm   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b

    v  u  t*    ¢   ¡  �  ~}  |   {  z  y  x*  ¥  ¤
  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «ª  ©    ̈  §  ¦

  ºL  :٧٣ – ٧١(الزمر(  

وفي  ؛ لوجود االستقبال والترحیب قبل دخول الجنة،ت أبوابهاوفتح: قوله في صفة الجنة
، وأبواب الجنة ثمانیة، ألن أبواب النار سبعةو  ؛؛ لدخولهم النار بسرعة"فتحت أبوابها": صفة النار

  .)3(-رحمه اهللا-  )2(ذكر هذا المعنى أبو إسحاق الثعلبي

ى أن أبواب النار تغلق في شهر فقد أخبر المصطف، وتفتح أبواب النار وتغلق قبل یوم القیامة
ِإَذا َجاَء َرَمَضاُن ُفتَِّحْت « ، َقاَل: rصح َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اِهللا  ، رمضان

  .)4(" َأْبَواُب اْلَجنَِّة، َوُغلَِّقْت َأْبَواُب النَّاِر، َوُصفَِّدِت الشََّیاِطینُ 

قد تكون تلك األبواب تفصل بین ، هابغض النظر عن أسمائ، اً بوابللنار أوترى الباحثة أن 
فإن كان كذلك فكل باب یفتح على دركة العذاب فیها ، كأن یكون لكل دركة باب، دركات تلك النار

ولكنها خاصة لكل فئة من ، ، وقد تكون تلك األبواب لیست للدركاتأشد من الدركة التي سبقتها
 ًا سبعة، عذاب كل فئة منهم، وبغض النظر عن ذلك، فإن لجهنم أبوابأهل النار؛ لتفرق بین نوع 

وتلك األبواب مما یرهب النفس وخاصة إذا كانت مغلقة ثم فتحت فجأة، ألن النفس تخاف من 
نوع من أنواع  ، وبهذا تخلص الباحثة إلى أن تلك األبواب هي أیضاً المجهول والغیر معروف

  العذاب ألهل النار.
                                                 

  .5/477 - ابن عطیة -) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز1(
اما كبیرا، حافظا للغة، بارعا في العربیة،  ) أحمد بن محمد بن إبراهیم النیسابوري أبو إسحاق الثعلبي، كان إم2(

صاحب التفسیر، والعرائس في قصص األنبیاء. روى عن أبي طاهر بن خزیمة وأبي محمد المخلدي. أخذ 
 في الوعاة بغیةعنه الواحدي. ومات في المحرم سنة سبع وعشرین وأربعمائة. ذكره ابن السمعاني. (انظر: 

 محمد: ت - )هـ911: المتوفى( السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن رحمنال عبد - والنحاة اللغویین طبقات
  ).1/356 - صیدا/  لبنان - العصریة المكتبة - إبراهیم الفضل أبو

: المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال  - التفسیر علم في المسیر زاد) انظر: 3(
  .3/75 - هـ 1422 -  األولى ط - بیروت – العربي الكتاب دار -  المهدي الرزاق عبد: ت -  )هـ597

  ).1، ح(2/758ك( الصیام) ب(فضل شهر رمضان)  - ) صحیح مسلم4(
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  املبحث الثاني
  أودية النار وجباهلا

  

  مطالب: ستة  وفیه
  .المطلب األول: وادي الغي

  .المطلب الثاني: وادي اآلثام
  .المطلب الثالث: وادي ویل

  .وادي سحقاً الرابع: المطلب 
  .وادي الموبق: لخامسالمطلب ا

  .جبال النارالمطلب السادس: 
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  المطلب األولالمطلب األول
  وادي الغيوادي الغي  

   فهو لمن اغتوى.، خصه اهللا لعقاب من اتبع هواه وسقط في الشهوات، من أودیة جهنم وادٍ 

  : الغي لغةً 
  .)1(. یقال غوى یغوي غیاً والضالل والخیبة، خالف الرشد، والجهل باألمر، واالنهماك في الباطل

  : اصطالحاً  الغي
  .)2(؛ ألنه من قیحوهو بعید القعر خبیث الطعم، دیتهایستعیذ منه أو ، واد في جهنم

  كریم مرة واحدة في آیة واحدة.في القرآن ال - كواد في جهنم -  وردت لفظة الغي

7 8 M    ¢  ¡  �~  }  |  {  z     y  x  wL  :٥٩(مریم(  

في جهنم یقذف فیه الذین اتبعوا  هو وادٍ : " غیاً " في تفسیره قوله tقال ابن مسعود "
  .)3("لشهواتا

 وهذا جائز أن یكون نهراً ، وقیل نهر في جهنم، ) واد في جهنم(غیاً  وجاء في التفسیر أن
  .)4() عد للغاوین فسمي (غیاً أُ 

                                                 
: ت -  )هـ395: المتوفى( الحسین أبو الرازي، القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد - اللغة مقاییس معجم) انظر: 1(

زین الدین أبو عبد  –مختار الصحاح ، 4/399 -  م1979 - هـ1399 ،الفكر دار -  هارون محمد السالم عبد
الدار النموذجیة،  –المكتبة العصریة  –ت: یوسف الشیخ محمد  -هـ)666اهللا محمد بن أبي بكر الرازي (المتوفى: 

  .15/140 -ابن منظور -، لسان العرب1/231 - م1999هـ/1420ط الخامسة،  - صیدا -بیروت
 المعروف اإللبیري المري، محمد بن عیسى بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو - العزیز القرآن تفسیر) انظر: 2(

 الكنز مصطفى بن محمد - عكاشة بن حسین اهللا عبد أبو: ت - )هـ399: المتوفى( المالكي َزَمِنین أبي بابن
 وأسرار لالتنزی أنوار، 3/100 -م2002 - هـ1423 األولى، ط -  القاهرة/ مصر - الحدیثة الفاروق -

: ت - )هـ685: المتوفى( البیضاوي الشیرازي محمد بن عمر بن اهللا عبد سعید أبو الدین ناصر  -  التأویل
 تفسیر، 4/14-  هـ 1418 - األولى ط - بیروت – العربي التراث إحیاء دار -  المرعشلي الرحمن عبد محمد
 الحنظلي، التمیمي، المنذر بنا إدریس نب محمد بن الرحمن عبد محمد أبو -  حاتم أبي البن العظیم القرآن
 المملكة -  الباز مصطفى نزار مكتبة  - الطیب محمد أسعد: ت -  )هـ327: المتوفى( حاتم أبي ابن الرازي
   المكتبة الشاملة.-7/2413- هـ 1419 -  الثالثة ط - السعودیة العربیة

الَّبي محمد محمد َعلي –) اإلیمان بالیوم االخر 3(  كثیر ابن دار -  والنشر للطباعة العصریة تبةالمك - الصَّ
  ، المكتبة الشاملة.1/206 - األولى ط - )صفحة 288(

 عالم -  )هـ311: المتوفى( الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهیم - وٕاعرابه القرآن معاني) انظر: 4(
 .3/336 - م1988 -  هـ 1408 األولى ط -  بیروت – الكتب
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وهو في الطبقة األولى من طبقاتها، لمن لم ، ترى الباحثة أن وادي الغي من أودیة جهنم
كما یرى أهل السنة   كافر، فهو فاسق الیتب من مرتكبي المحرمات وهو لیس بمستحل لها

، وقد أعد اهللا والجماعة، وقد یعذب فیه الكافر، لكن درجة عذابه فیها أشد وأقوى من عذاب الفاسق
هذا الوادي لمن أضاع الصالة، لذلك علینا أال نتهاون في الصالة، فنؤجلها عن موعدها؛ للقیام 

نحتاج فیه إلى ما یقربنا من اهللا ویبعدنا  خاصة أننا في وقت بأعمال دنیویة لن یبارك اهللا لنا فیها،
ونسي  ،من شبابنا قد انشغل بالدنیا وما یدور فیها من أحداث اً كبیر  اً عن النار، ونحن نرى عدد

وال نظن أن العذاب في الطبقة األولى الوسیلة العظیمة التي لها دور في حل كثیر من مشاكلنا، 
 في الطبقات السفلى والعذاب كانت، مع اشتداد األلم خفیف؛ ألن نار جهنم مؤلمة جدًا في أي طبقة

  منها، وبما أنه في نار جهنم فهو شدید الحرارة؛ ألنه مشتعل.
َیُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم،  ،)1(َسِعیٍد اْلُخْدِريَّ َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  روى أبو    
َالَة، َواتََّبُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف َیْلَقْوَن َغی ا، ثُمَّ َیُكوُن َخْلٌف مِ : «َیُقولُ  ْن َبْعِد ِستِّیَن َسَنًة َأَضاُعوا الصَّ

ٌن َوُمَناِفٌق َیُكوُن َخْلٌف َبْعَد ِستِّیَن َسَنًة َیْقرَُأوَن اْلُقْرآَن َال َیْعُدو َترَاِقَیُهْم، َوَیْقرَُأ اْلُقْرآَن َثَالَثٌة ُمْؤمِ 
  .)2(»رٌ َوَفاجِ 

                                                 
  ري سعد بن مالك بن سنان هو: اإلمام، المجاهد، مفتي المدینة، سعد بن مالك بن سنان أبو سعید الخد )1(

 سیر( انظر:  - ابن ثعلبة بن عبید بن األبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. وكان أحد الفقهاء المجتهدین
 دار - )هـ748: المتوفى( الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس  - النبالء أعالم

 ). 3/168 -  م2006-هـ1427 ط - القاهرة - الحدیث
حكم الذهبي  )8643، ح(4/590ك(الفتن والمالحم)   - الحاكم النیسابوري -المستدرك على الصحیحین) 2(

  صحیح. 
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  ثامثاموادي األ وادي األ 

  من أودیة جهنم المرعبة الملیئة بالحیات والعقارب.وادي األثام 

    :لغة أثاماً 

  .)1(عقوبة وعذاب شدید جزاء اإلثمفهي ، اإلثم وجزاء اإلثم

  : اً اصطالح أثاماً 

والعقرب ، سمفي فقار إحداهن مقدار سبعین قلة ، فیه حیات وعقارب ،)2(في جهنم واد ثاماً أ    
وهذا الوادي  .)3(منهن تلدغ الرجل فال یلهیه ما یجد من حر جهنم حموة لدغتها فهو لمن خلق له

  .مر اهللا فابتعد عن الطریق السلیموخالف أ ،لمن كثرت آثامه

7 8  M   0  /     .  -  ,    +     *  )      (  '   &  %  $  #   "  !
  7    6  5    4  3  21L ٦٨ن: (الفرقا(.  

ن هذا الوادي خصه اهللا لمن ارتكب أمن سورة الفرقان،  68یة اآلترى الباحثة من خالل     
 األمورالزنا) وهذه الكبائر من  -قتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق -أكبر الكبائر(اإلشراك باهللا

ب منها، فكیف من أكبر الكبائر التي یجب الحذر من االقترا البعض من الناس وهيالتي یقع فیها 
هو مليء بالحیات فبهذا الوادي، فزیادًة على حرارته الشدیدة،  نینستهعلینا أال  الوقوع فیها؟ب

لدغة قویة، تلهیه عن الحرارة لها و خالف شكلها في الدنیا، والعقارب، التي لها شكل مخیف، 
ذلة، مله المهانة وا، ومن دخل هذا الوادي فإن لالشدیدة، وهذا عذاب شدید یضاف إلى شدة الحرارة

                                                 
أحمد مختار  -، معجم اللغة العربیة المعاصرة1/6 -مجمع اللغة العربیة بالقاهرة -انظر: المعجم الوسیط )1(

  .1/63 - عمر
 -  )هـ150: المتوفى( البلخى األزدي بشیر بن سلیمان بن مقاتل الحسن أبو - سلیمان بن مقاتل تفسیر) انظر: 2(

، تفسیر 3/240 - هـ 1423 - األولى ط -  بیروت – التراث إحیاء دار - شحات محمود اهللا عبد: ت
 الثعلبي، إبراهیم بن محمد بن أحمد - نالقرآ تفسیر عن والبیان الكشف، 2/458-أبو بكر عبد الرازق - القرآن

 الساعدي نظیر األستاذ: وتدقیق مراجعة - عاشور بن محمد أبي اإلمام: ت - )هـ427: المتوفى( إسحاق أبو
  .7/149- م 2002 -  هـ ،1422 األولى ط -  لبنان – بیروت العربي، التراث إحیاء دار -

 القرشي األموي البغدادي قیس بن سفیان بن عبید بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو -  النار صفة) انظر:  3(
/  لبنان - حزم ابن دار - یوسف رمضان خیر محمد: ت - )هـ281: المتوفى( الدنیا أبي بابن المعروف

  .1/40-  م1997 -  هـ1417 األولى، ط -  بیروت
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  )45 (

 األولالفصل 

M  C  B  8 7 ذه الكبائر، حیثـبرحمته وكرمه فرصة لمن أراد التوبة من ه Uوقد أعطى اهللا 
    R   Q  P  O  NM  L  K    J  I   H  G  F  E  DL   

    )٧٠(الفرقان: 

هو اإلیمان والعمل الصالح، والتوبة الخالصة هللا  وادي اآلثام النجاة منإذن الطریق إلى     
عالى من الذنوب والمعاصي، فمن فعل ذلك أبدل اهللا سیئاته حسنات، وبذلك یكون ابتعد عن نار ت

  جهنم وأودیتها.
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  المطلب الثالثالمطلب الثالث
  وادي ویلوادي ویل

تستعیذ ، المخیفة التي جعلت من أودیة نار جهنمالقبیحة وادي ویل من األودیة العظیمة 
  .ودیة منه ومن حرهبقیة األ

  : ویل لغةً 
تستعمل مقترنة بـ (أل) أو  ، بمعنى حلول الشر، وبمعنى الدعاء بالهالك والعذاب،مفرد    

  .)1(مجردة منها، منونة وغیر منونة

  : ویل اصطالحاً 
للعقاب واد في جهنم عظیم شأنه، مرعب؛ لما فیه من ألوان العذاب المختلفة، خصه اهللا     

  .الشدید

  ید قعره خبیث طعمه. قال عبد اهللا واد في جهنم بع : ویلtقال عبد اهللا بن مسعود "
. قال كعب: ودماً  یسیل قیحاً  ،إن أودیة جهنم لتستعیذ منه ومن حره: بن عباس رضي اهللا عنهماا

كلما خبت جهنم فتح اهللا تلك البهیم فتستعر منه  ،فیه بئر تسمى البهیم ،وأشدها حراً  هو أبعد قعراً 
  .)3(لكل همزة لمزة من قیح ودم م واد في جهنماس هوویل أي قبح، و ، )2(."لشدة حرارته وعذابه

  منها:  في أربع سور وردت لفظة ویل في أربعة عشر موضع، -8

7 8  M     a  `  _  ^L  :٧(الجاثیة(.  

7 8  M    º   ¹  ¸L  :١٥(المرسالت(.  

7 8  M    §  ¦L  :١(المطففین(.  

7 8  M    5  4  3  2L  :١(الهمزة(.  

                                                 
  .3/2504 - أحمد مختار عمر - ) انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة1(
 الوهاب عبد بن محمد الشیخ طریقة في األلباب أولي وتذكرة العراق أهل جواب في الخالق توحید عن التوضیح )2(

 العربیة المملكة الریاض، طیبة، دار -  )هـ1233: المتوفى( الوهاب عبد بن محمد بن اهللا عبد بن سلیمان -
 .1/110-  م1984/ هـ1404 األولى، ط - السعودیة

  .4/468 - الخازن –ي التنزیل ) انظر: لباب التأویل في معان3(
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 األولالفصل 

وعندما نعرف أن هذا الوادي بعید  للمكذبین، Uالوادي خصه اهللا تستنتج الباحثة أن هذا 
فإننا نتوصل إلى أن الكذب جریمة كبیرة   قعره، وهو شدید الحرارة، مخیف، وملیئ بالدماء والقیح،

، سواء في رون كل أمورهم بالكذبمن الناس یسیِّ  أو بعضاً  یجب الحذر منها، خاصة أن كثیراً 
  ، وفي شتى مجاالت حیاتهم.أثناء تعاملهم مع اآلخرین بیوتهم، أو في عملهم، أو

وقد خصه أیضًا لمن یتالعب بالمیزان، ویعد هذا من صور الكذب في تعامل الناس مع  
بعضهم البعض، ویوجد في مجتمعنا المسلم بعض التجار والبائعین ممن یتالعبون في المیزان ظنًا 

هللا سینزع البركة من أموالهم في الدنیا، ولهم في منهم أن هذا سیزید في ربحهم، لكن الصحیح أن ا
اآلخرة وادي ویل في جهنم والعیاذ باهللا، وفي المقابل هناك فئة كبیرة من الناس یتحرون الصدق في 

(المكذبین،  جمیع مجاالت حیاتهم، وفي بیعهم وتجارتهم، فلنكن منهم ولنبتعد عن الفئة األولى
  ).لمطففینا

ها، والتهاون في الصالة أمر ن صالته، فیتناساها ویقصر في أدائجعله لمن یسهو عكذلك و 
فرضت مباشرة من اهللا لرسوله من الفرائض التي ال یجوز التهاون بها، خاصة أنها عظیم؛ ألنها 

لیلة اإلسراء والمعراج دون واسطة، ولها دور في إبعاد من یلتزم بها عن الفحشاء والمنكر، لقوله 
̧   M  ®  ¬  «  ª     »º     ¹  :تعالى  ¶  µ  ´  ³²  ±      °  ¯L 

  )٤٥(العنكبوت: 

  ویمشي بینهم بالنمیمه، فلهم أیضًا ویل. ،وقد جعله لمن یغتاب الناس
َوْیًل َواٍد «صح َعْن َأِبي َسِعیٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: 

  .)1(."..،،َیْهِوي ِفیِه اْلَكاِفُر َأْرَبِعیَن َخِریًفا َقْبَل َأْن َیْبُلَغ َقْعَرهُ  ِفي َجَهنَّمَ 

  

  

                                                 
  . حكم الذهبي صحیح.4/639 -ك( األهوال) -الحاكم - المستدرك على الصحیحین)  1(
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  الرابعالرابعالمطلب المطلب 
  وادي سحقوادي سحق  

  بعید في الدركات السفلى من نار جهنم، معتم ومخیف. وادٍ  سحق

  : لغةً  سحق
 لى حال البلى، واآلخر إنهاك الشيء حتى یبلغ به إ، سحیق: أي بعیدمعنیان: أحدهما البعدهناك 

  .)1(فیكون كأنه دقه دقاً 

  : اصطالحاً  سحق
في  وادٍ  سحقاً : عن سعید بن جبیر قالمن األودیة العظیمة المخیفة في جهنم، " وادي سحق  
بعید،  في جهنم وهذا الوادي وادٍ  إذن سحقاً  وسحیق: أي بعید، ،)3(وقد یأتي بمعنى بعداً ، )2("جهنم

  ألصحاب السعیر. بعداً  هوو 

  في القرآن الكریم مرة واحدة: لفظة سحقاً وردت 

7 8  M           Í  Ì  Ë  Ê  ÉL  :١١(الملك(  

أعد السعیر للكافرین، الذین كذبوا بعذاب اهللا، ظنًا منهم أن ال عذاب لهم، فجعل  Uاهللا إن 
یوم لهم فیها وادي سحقًا، وهو بعید جدًا في عمق السعیر في الظالم الشدید، ویعترف هؤالء الكفار 

، أنهم لم یصدقوا رسالة الرسل، فكذبوا باهللا وبالرسلب م في النار، حیث یجیبونسبب إلقائهالقیامة ب
ویظهر علیهم الندم عما بدر منهم من الكفر والتكذیب، ولكن ندمهم وحسرتهم جاءوا في وقت ال 

، فیصیبهم السعیر بسبب ما فعلوه باختیارهم في قاع اً سحق وادي ، فیكون سقوطهم فيرجعة فیه
من  شیئاً الشعور بالخوف واأللم الشدید، واالحتراق، والجوع والعطش، ومهما فعلوا فلن یخفف عنهم 

باألعمال قبل مجیئه لنا أو مجیئنا له، وال یكون التخفیف إال العذاب، فلنخففه بل لنزیله عن أنفسنا 
  .عضالصالحة والسیر في الطریق الصحیح، وبتماسك المسلمین مع بعضهم الب

                                                 
، لسان 1/143 -زین الدین الرازي -، مختار الصحاح3/139 -ابن فارس - ) انظر: معجم مقاییس اللغة1(

  .10/154 - ابن منظور -العرب
  .23/511 - الطبري -) جامع البیان في تأویل القرآن2(
 بالماوردي الشهیر البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو - والعیون لنكتا) انظر: 3(

 - لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار - الرحیم عبد بن المقصود عبد ابن السید: ت - )هـ450: المتوفى(
، 2/481 - السمرقندي –، بحر العلوم4/315 -جمال الدین الجوزي -، زاد المسیر في علم التفسیر6/53

  .5/13 -ابن أبي زمنین –تفسیر القرآن العزیز



  وصف النار

  )49 (

 األولالفصل 

  المطلب الخامسالمطلب الخامس
  وادي الموبقوادي الموبق

  
  ، التي تفصل بین أهل الحق وأهل الضالل.الموبق من أودیة النار المرعبة المهلكة

  : الموبق لغة
یقال لكل شيء حال ، وبق یبق، ووبق یوبق، فهو وبق، إذا هلك. وأوبقه غیره، فهو موبق

  .)1(عدووبق: هلك. وأوبقه اهللا. ویقال: الموبق: المو ، بین شیئین موبق
  

  : الموبق اصطالحاً 
، بعید قعره، یهلك )2(یفرق به یوم القیامة بین أهل اإلسالم، وبین من سواهم من الناسفي جهنم  وادٍ 

   كل من یقع فیه.
  مرة واحدة.وردت لفظة موبق في القرآن الكریم   - 

7 8  M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L 
  من قیح ودم. وادٍ  M  Ç  Æ  ÅL: في قوله تعالى قال أنس بن مالك، )٥٢(الكهف: 

في النار عمیق فرق یوم القیامة بین أهل  وادٍ : - رضي اهللا عنهما -  وقال عبد اهللا بن عمر
  .مهلكاً : " قال ابن عباسوجعلنا بینهم موبقاً " ه:قولو  ،ى والضاللةالهد

والمعنى أن ، نم أو غیرهفي جه ویجوز أن یكون وادیاً  ،والظاهر من السیاق ههنا أنه المهلك
اهللا تعالى بین أنه ال سبیل لهؤالء المشركین وال وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا یزعمون في 

بل بینهم مهلك وهول ، فال خالص ألحد من الفریقین، وأنه فرق بینهم وبینها في اآلخرة ،الدنیا
  .)3(یرعظیم وأمر كب

                                                 
مجد الدین أبو السعادات  –النهایة في غریب الحدیث واألثر ، 6/82 -ابن فارس -) انظر: مقاییس اللغة1(

المكتبة  –ي هـ) ت: طاهر أحمد الراوي: محمود محمد الطناح606المبارك بن محمد ابن األثیر (المتوفى: 
تاج العروس من ، 10/370 - ابن منظور -، لسان العرب5/146 - م1979هـ/1399 –بیروت  –العلمیة 

محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسین أبو الفیض الملقب بالمرتضى الزبیدي (المتوفى:  –جواهر القاموس 
  .26/449 - دار الهدایة –ت: مجموعة من المحققین  -هـ)1205

 - جمال الدین الجوزي -، زاد المسیر في علم التفسیر7/2368 - ابن أبي حاتم - تفسیر القرآن العظیم ر:) انظ2(
3/91 .  

، 6/177 -الثعلبي -، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن18/46-الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن3(
  المكتبه الشامله. 1/206-صالبيعلي ال–، اإلیمان بالیوم االخر 3/316 -الماوردي - النكت والعیون
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ا به، یطلب منهم أن یحضروا الشركاء الذین الباحثة أن اهللا یعاقب من أشركو  وما تراه
ین من أشركوهم هم اهللا بأن جعل بین أهل النار وباهللا، ولكنهم لم یستجیبوا لهم، فعاقب أشركوهم مع
وهذا نهر عظیم  وكال الفریقین ال یصل إلى اآلخر، ، وأیضًا بینهم وبین أهل الجنة،مع اهللا موبقاً 

  .، وتنوع هذا العذابله؛ لشدة ما فیه من عذابوهو مهلك لمن یدخ، كبیر یسیل ناراً 
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  المطلب السادسالمطلب السادس
  جبل النارجبل النار  

، أیدي الكافرین وأرجلهم علیه Uیكبل اهللا ، وهو من نار، جبل عظیم كبیر في نار جهنم
  فیحاولون التخفیف على أنفسهم من نار هذا الجبل باستخدام وجوههم. 

7 8  M  â  áL  :جبل في : قال ابن عباس في تفسیر هذه اآلیة ".)١٧(المدثر
، یقول تعالى سأغشي وجهه تلك الصخرة وهي جبل من نار طوله مسیرة سبعین سنة، )1("جهنم

ویستصعب  صعودها یكلفف، إلى أسفلها وقعفإذا بلغ الكافر أعالها  ،ویصعد به فیها على وجهه
تحتها تقطع تلك الریح  ومن ،ة من فوقهاتلك الصخرة ریح بارد يویخرج إلیه من كو ، علیه ذلك

  .)2(حتى ینتثر اللحم من العظم، كلما صعد ووقعأصابته تلك الریح ، لحمه وجلدة وجهه
عظیم، ذو شكل مخیف، وحجم كبیر،  الصعود، جبل ترى الباحثة أن من جبال جهنم جبل

بأمر  هم زبانیة جهنمتضربصخوره ساخنة جدًا، وكل هذا وغیره لعقاب أهل النار، مشتعل بالنار، 
 لونمن اهللا، بمقامع من الحدید؛ حتى یصعدوا هذا الجبل، ویصعدوه بصعوبة؛ وذلك ألنهم مكب

بالسالسل واألغالل، حتى إذا وصلوا قمة الجبل، ضربتهم زبانیة النار مرة أخرى فیسقطوا، ویستمر 
، هذا الوصف یرهب النفس عقابهم صعودًا وسقوطًا، ونیران مشتعلة، شدیدة الحرارة، وعقاب مستمر

دفعها إلى بصورة صحیحة، أن ی ویخیفها، وال بد إن كان صاحبها ذا عقل یؤدي دوره ووظیفته
، فتحمل المشقة الصالح، والطاعة، والتوبة الصادقة مما فاتاإلسراع بجمع الحسنات بالعمل 

  المترتبة على الراحة في اآلخرة؛ ألن األبدیة والطمأنینة  الراحةالخفیفة في الدنیا، تجلب له 
 الذي لن یطیقه ولن یكون له مفر منهواأللم الشدید  ،والمشقة ،في الدنیا تجلب له التعبالمعصیة 
   .في اآلخرة

  
  

                                                 
التخویف من النار والتعریف  -3/365- تفسیر عبد الرازق  - 1/208-علي الصالبي-) اإلیمان بالیوم االخر1(

  1/115- زین الدین الحنبلي- بحال دار البوار
ه المكتب- 10/3383- ابن أبي حاتم - ، تفسیر القرآن 4/495- مقاتل بن سلیمان  - ) انظر: تفسیر القرآن 2(

التخویف - 141/ 6-الماوردي -، النكت والعیون10/72- الثعلبي-الشامله، الكشف والبیان عن تفسیر القران
- الطبري- ، جامع البیان عن تأویل ّاي القران1/114- زین الدین الحنبلي- من النار والتعریف بحال دار البوار

23/426.  
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  املبحث الثالث
  أنواع التعذيب يف النار 
  

  : انوفیه مطلب
  .المطلب األول: أدوات التعذیب في النار

  

  .المطلب الثاني: الحرمان
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  المطلب األولالمطلب األول
  أدوات التعذیب في النارأدوات التعذیب في النار

  األغالل و  السالسل: أوال

  :السالسل  ) أ

كما  في نار جهنم أهل الناریقید بها  وهي قید النار،، خصها اهللا ألهل من ألوان العذاب لون  
M  Ö  Õ :  تلك الصورة  من خالل قولة تعالىویمكن استشعار عظمة ، یقید المجرمون في الدنیا

  Û  Ú  Ù  Ø  ×L ) :لو وضعت ، كل ذراع سبعون باعاً  . )٣٢ – ٣٠الحاقة
ال یبلغ أحد من البشر أن  وعذاب اهللا، حلقة منها على ذروة جبل لذاب كما یذوب الرصاص

 .)1(أو وثاقًا  یأتي مثله عذاباً 

  )٤اإلنسان: ( M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î      ÍL : وفي قوله تعالى

دون مما یزید في وهم مقیَّ  ،صورة مرعبة ألنواع العقاب في جهنم؛ ألن أهل النار ینالهم العقاب
 ألمهم ومعاناتهم.

عقاب، وتلك السالسل من نار فهي شدیدة االشتعال، ترى الباحثة أن السالسل من وسائل الو   
ویعد هذا زیادة في عذابهم، حیث إنهم یعذبون وهم مقیدون بالسالسل، فیشعروا باأللم الشدید 

  الذي ال مفر منه، وبالذل والمهانة.
  : األغالل  ) ب

 M 8 7   Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿¾    ½  ¼  »  º
    ËL ) :٥الرعد(  

 M 8 7I    U               T  S    R  Q  P   ON  M  L  K  JL ) :٣٣سبأ(  

 M 8 7  k  j  i  h  g  fL ) :٧١غافر(  

 M 8 7  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL ) :٣١ – ٣٠الحاقة(  

                                                 
  - البغوي -، معالم البیان في تفسیر القرآن10/202 -الثعلبي - ) انظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآان1(

  .4/428 -الخازن -، لباب التأویل في معاني التنزیل5/253
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وهي ، األغاللألهل النار، أال وهو  U  اآلیات تتحدث عن لون من ألوان العقاب الذي أعده اهللا
، وما هذا العقاب إال  في سلسلة من وراء ظهره، بین ناصیته وقدمیه یجمع حیث، في األعناق

  للذین أصروا على الكفر وكانت أعمالهم مخالفة ألمر اهللا وتعالیمه.
ویكسر ظهره كما ، یؤخذ بناصیته وقدمیه: قال - رضي اهللا عنهما– عن ابن عباسروي "  

أن یجعلوا األغالل في أعناق یأمر خزنة جهنم  U وذلك أن اهللا، )1("یكسر حطب في التنور
وهو ، وتلك األغالل مانعة له من محاولة أن یتقي بوجهه من نار جهنم، الذین كفروا بتوحید اهللا

تشتعل  ،وفي عنقه حجر ضخم مثل الجبل العظیم من كبریت، في النار مغلولة یده إلى عنقه
على وجهه ال یطیق النار في الحجر وهو معلق في عنقه وتشتعل على وجهه فحرها ووهجها 

  .)2(تلك األغالل التي في یده وعنقه لوجود ؛دفعها عن وجهه

من حركة أهل النار، حیث إنها توضع  ترى الباحثة أن تلك األغالل، التي هي للعقاب، تحدُّ 
في القدمین، ثم تضم القدمین إلى الیدین، ثم یربطان إلى الرقبة، فال یستطیعوا الحركة، ویقع علیهم 

 الشدید، ومهما حاولوا التخفیف عن أنفسهم العذاب فلن یستطیعوا ذلك، وكل هذا لزیادة عقاب اهللا
  عذابهم وألمهم.

ویعملون في ، وذلك ألنهم في الدنیا تكبروا عن عبادة اهللا؛ یوم القیامة ذلیلینیكون الكفار 
نیا، أما اآلن فال مجال ، لقد تكبرتم في الد)3(وهو جرهم السالسل واألغالل الثقیلة بهمیتع النار عمالً 

   في الدنیا. الخطأمن اختیار الطریق ما قمتم به  میالئللتكبر، بل لكم ذل واستحقار، وهذا 

  

                                                 
  .1/124-ابن أبي الدنیا-) التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار1(
  .3/675، 3/535 - مقاتل بن سلیمان- ) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان2(
 الدین بفخر الملقب الرازي التیمي الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو - الغیب مفاتیح) انظر: 3(

 - هـ 1420 -  الثالثة ط - بیروت – العربي التراث إحیاء دار  - )هـ606: المتوفى( الري خطیب الرازي
 نسفيال الدین حافظ محمود بن أحمد بن اهللا عبد البركات أبو - التأویل وحقائق التنزیل مدارك، 31/139

. م 1998 -  هـ1419 األولى، ط - بیروت الطیب، الكلم دار  -بدیوي علي یوسف: ت - )هـ710: المتوفى(
 الكلبي جزي ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو -  التنزیل لعلوم التسهیل، 3/633 -

 -  بیروت – األرقم أبي بن األرقم دار شركة - الخالدي اهللا عبد الدكتور: ت -  )هـ741: المتوفى( الغرناطي
 بن علي بن یوسف بن محمد حیان أبو - التفسیر في المحیط البحر، 2/476 - ه 1416 - األولى ط

 - بیروت – الفكر دار - جمیل محمد صدقي: ت -  )هـ745: المتوفى( األندلسي الدین أثیر حیان بن یوسف
   محمد بن محمد العمادي السعود أبو -  الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد، 10/462 -  هـ 1420 ط
  .9/148 -  بیروت – العربي التراث إحیاء دار -  )هـ982: المتوفى( مصطفى بنا



  وصف النار

  )55 (

 األولالفصل 

  الحجارة: ثانیا

7 8 M       Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   ÎL ) :٢٤البقرة(.  

َرَة الَِّتي َسمَّى اللَُّه ِفي اْلُقْرآِن ِإنَّ اْلِحَجا: «َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقالَ  روى
  .)1("»ءَ َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة، ِحَجاَرٌة ِمْن ِكْبِریٍت، َخَلَقَها اللَُّه َتَعاَلى ِعْنَدُه َكْیَف َشاَء َأْو َكَما َشا

 امن اختار القول بأن حجارة جهنم هي حجارة الكبریت، اختارهو ، )2(إنها حجارة الكبریت 
وكثرة ، ونتن الرائحة، سرعة االتقاد: ألنها تزید على جمیع األحجار بخمسة أنواع من العذاب

هو تخصیص وقیل أن هذا المعنى  .)3(وقوة حرها إذا حمیت، وشدة االلتصاق باألبدان، الدخان
إنما ، وقد وجه أحد المفسرین تفسیر الحجارة بأنها حجارة الكبریت، )4( بغیر دلیل وٕابطال للمقصود

األصنام  وقد یكون المقصود بها، )5(عنى أن الحجارة لتلك النار كحجارة الكبریت لنار الدنیا
  .)6( "المعبودة فهي أشد تحسراً 

                                                 
حكم الذهبي: على  ).3034، ح( 2/287 - ك( تفسیر سورة البقرة) -الحاكم -) المستدرك على الصحیحین1(

  شرط البخاري ومسلم.
 الحسن أبو -  المجید القرآن تفسیر في الوسیط، 1/403 -الطبري - أویل آي القران) انظر: جامع البیان عن ت2(

 أحمد عادل الشیخ: ت -  )هـ468: المتوفى( الشافعي النیسابوري، الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي
 دكتورال الجمل، الغني عبد أحمد الدكتور صیرة، محمد أحمد الدكتور معوض، محمد علي الشیخ عبدالموجود،

، 1/103 - م 1994 -  هـ 1415 األولى، ط -  لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار - عویس الرحمن عبد
 ثم الحنفي التمیمي السمعاني المروزى أحمد بن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو -  القرآن تفسیر

 – الریاض الوطن، دار - غنیم بن عباس بن وغنیم إبراهیم بن یاسر: ت -  )هـ489: المتوفى( الشافعي
، 1/94 - البغوي -، معالم التنزیل في تفسیر القرآن1/59 -م1997 -هـ1418 األولى، ط - السعودیة

  .1/101 -الزجاج -معاني القرآن وٕاعرابه
- القرطبي - ، الجامع ألحكام القران1/107 -ابن عطیة - ) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز3(

1/235.  
 القاسم أبو - التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف، 1/58 -البیضاوي -انظر:  أنوار التنزیل وأسرار التأویل )4(

 ط - بیروت – العربي الكتاب دار  - )هـ538: المتوفى( اهللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود
  .1/103 - هـ 1407 - الثالثة

  .1/120 - الراغب األصفهاني –) انظر: تفسیر القرآن5(
 الدین نجم أبوالقاسم، النیسابوري الحسین بن الحسن أبى بن محمود -  القرآن معاني عن البیان إیجاز) انظر: 6(

 ط - بیروت – اإلسالمي الغرب دار -  القاسمي حسن بن حنیف الدكتور: ت -  )هـ550 نحو: المتوفى(
  .1/45 -الجوزي - ، زاد المسیر في علم التفسیر1/75 - ه 1415 -  األولى
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، وهذه الحجارة لها دور في زیادة اشتعال تخلص الباحثة إلى أن نار جهنم ملیئة بالحجارة
وجدت لزیادة  فهيع آخر من الحجارة، ، سواء أكانت حجارة كبریت أو أي نو - بإذن اهللا - نار جهنم

وقد تكون تلك الحجارة ألهل النار یحملونها أثناء صعودهم جبال النار فتزید في  عذاب أهل النار،
  فعلینا الهرب من نار جهنم بما فیها من ألوان العذاب. ألمهم،

  

  :مقامع الحدید: ثالثا

7 8  M  ¬  «  ª  ©L  :٢١(الحج(  

حیث یعد لهم ؛ رهیب جداً وهو مصیر ، مصیر الجاحدین وهي، ؤوسسیاط مدببة الر : مقامع
قیل إن مقامع حیث  ،، وهذه المقامع قویة جداً )1(مقامع الحدید التي تلهب أجسامهم وتحطم أطرافهم

وتنقطع من العطش أكبادهم وتتمزق  ،الحدید تهشم بها جباههم فیتفجر الصدید في أفواههم
  .)2(الجلود

فإذا بها ، رق التي تهوي على المجرمین وهم یحاولون الخروج من النارومقامع الحدید المطا
©  M  ®  ¬  «  ª 7 8 ، دركتهم الخاصة بهم في الجحیمتطوح بهم مرة أخرى إلى 

  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯L ) :3() ٢٢ – ٢١الحج(.  

ار، وقد یكون هذا اللون من مقامع الحدید لون من ألوان العذاب التي خصها اهللا ألهل الن
لكن یمكن القول أنه عذاب شدید، یخرج الدم والقیح  العذاب لنوع معین من الكفر أو لذنب معین،

والغم الشدیدین، فیحاولون الهرب بشتى  من أهل النار، ویزید من ألمهم ومعاناتهم، ویصیبهم بالهمِّ 
هي التي یستخدمها زبانیة النار لیضربوا ، كما أن هذه المقامع الطرق، لكن ال یوجد لهم أي مهرب

ویضربوا بها  بها أهلها؛ للعذاب ولیصعدوا جبال النار، ویضربوا بها لیسقطوا من فوق هذه الجبال،
وهكذا الضرب بالمقامع وصعود الجبال والسقوط مستمر  عند محاولة هرب أهل النار من النار،

َعْن َأِبي َسِعیٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ النَِّبيَّ  حص ،كما أن هذه المقامع مشتعلة بالناردون توقف، 
َلْو َضَرَب ِمْقَمٌع ِمْن َحِدیِد َجَهنََّم اْلَجَبَل َلَتَفتَّْت َكَما ُیْضَرُب ِبِه َأْهُل « َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل:

                                                 
   -  القاهرة – العربیة الكتب إحیاء دار - عزت محمد دروزة - الحدیث التفسیر) انظر: 1(

 .6/30-   ه 1383 ط
 المحسن عبد بنا الرحمن عبد بن محمد بن العزیز عبد محمد أبو -  القرار لدار للتأهب األفكار مفتاح) انظر: 2(

  .3/225-  )هـ1422: المتوفى( السلمان
  .1/103-عمر العتیبي - والنار) انظر: الجنة 3(
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 أثیرها على اإلنسان؟ي الجبل فكیف یكون تإن كان هذا ما تحدثه المقامع ف ،)1("»النَّاِر َفَصاَر َرَماًدا
  ومرعبة وتلك المقامع ثقیلة جداً 

  

  الزمهریر: رابعاً 

زمهریر جهنم بیت و  .)3(العذابألوان الزمهریر لون من و ، )2(شدة البرد وهي :مفرد ،زمهریر
  .)4(فیه الكافر من برده یتقطع ویتمزع

 M 8 7  e  d  c  b  a   ̀ _^  ]  \  [L ) :١٣اإلنسان(  

أهل الجنة، حیث إنهم في نعیم دائم  U في هذه اآلیة وصف للنعیم الذي یثیب به اهللا
، وبمفهوم المخالفة، إن وال برداً  متكئین على فراش خصص لهم، وهم في الجنة ال یذوقون ال حراً 

دفعه الحر الشدید والبرد الشدید خصص ألهل النار، وال یستهان بالبرد؛ ألنه لیس كبرد الدنیا یمكن 
ومهما حاول أن یخفف عن نفسه  ،بطرق شتى، وٕانما هو برد للعذاب، أي برد شدید ال یحتمله أحد

  في األلم بالحر الشدید. فلن یستطیع، فهو مساوٍ 

أن هروب  ومما یدل على شدة البرد، فإن فیها البرد الشدید، كما یوجد في النار الحر الشدید
ألن هذا البرد الشدید  ؛ف عنهم بل یزید في عذابهم وألمهمفأهل النار من حر جهنم إلى بردها ال یخ

أنما تتقطع أجسادهم من شدة البرد، فیحاولون الهرب من فك، فیمنعهم من الحركة، یكبل أجسامهم
، وٕان ظن واحد تحمل حرها وال بردها یعونط، فهم ال یستالبرد الشدید أیضًا، ولكنهم لن یجدوا مهرباً 

یمكن التعامل معه لیس كالحر، فإن ظنه خاطئ، فلیحاول أن یبتعد عن من الناس أن البرد أمر 
  ها. ها وبردِ جهنم بحرِّ 

                                                 
 حكم الذهبي صحیح. )8777، ح( 4/644 - ك( األهوال) - الحاكم - ) المستدرك على الصحیحین1(
- ابن أبي زمنین - ، تفسیر القران العزیز 2/998-أحمد مختار عمر - ) انظر معجم اللغة العربیة المعاصرة 2(

5/71. 
  .10/3391-ابن أبي حاتم -) انظر تفسیر القران العظیم 3(
  المكتبة الشاملة.-3/46- محمد عویضه - ) انظر  فصل الخطاب في الزهد والرقائق واآلداب 4(
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  الحرمانالحرمان  

   :الحرمان من النظر إلى وجه اهللا تعالى: أوال

حیث إنه سمح لهم بالنظر إلى ، اهللا على عباده الطائعین بأكثر من الجنة ونعیمها لقد منَّ   
وال  ،وال في خمرها ،لیس نعیم الجنة في لبنها: رحمه اهللا تعالى ابن القیمل اإلمام یقو "، وجهه الكریم
في رؤیة وجه  يیقنعیمها! ولكن نعیم الجنة الحق وال في ،وال في حورها ،وال في ذهبها ،في حریرها

-      .  /        *(  *    +    M  :هذا هو النعیم الذي ما انشغل به أهل الجنة إال نسوا كل نعیم، Uاهللا 

*       3    2  1*    9  8    7  6  5L ) :ولیزید من عقاب أهل النار منع  ،)1(".)٢٥ – ٢٢القیامة
  .ملیزید من ألمهم وحرمانه، عنهم رؤیة وجهه الكریم

 M 8 7  Y    X  W  V       U   TL ) :١٥المطففین(  

رموا من النظر إلى وجهه الكریم، ، أن الذین حُ )2(ما تستنتجه الباحثة من كتب التفسیر
عاقبهم اهللا یوم القیامة بأمر عظیم خص به أهل الجنة، فتنعم أهل  ارتكبوا المعاصي، فكان أنْ 
المعاصي واآلثام وأصروا علیها، فكان الجزاء الوفاق في ارتكبوا  لقد  الجنة، وتحسر أهل النار.

، وما هذا رموا السعادة الكبرى التي ینالها أهل الجنةاآلخرة أن یحرموا النظر إلى وجهه الكریم، فحُ 
نهم إ إال عذاب فوق العذاب، وحرمان فوق الحرمان، فیكون لهم عقاب الجحیم بألوانه المتعددة.

فهم لم یعرفوه في  من كرامته یصل إلیهم. وال یرون شیئاً ، فال یرونه، یومئذ عن ربهم لمحجوبون
   .بخالف المؤمنین، اآلخرةفي یمنعون عن رؤیته ف –باالبتعاد عن أوامره والوقوع في نواهیه - الدنیا

(كال إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون) هو ال ینظر إلیهم، وال یزكیهم،  )3(عن قتادة"وقد روي 
  .ولهم عذاب ألیم

                                                 
 .   http: //audio.islamweb.net/audio  -یوم الحسرة) للشیخ محمد حسان  ) (وأنذرهم1(
 أحمد بن محمد الدین جالل -  الجاللین فسیرت، 24/289 - الطبري -رآن) انظر: جامع البیان في تأویل الق2(

 دار - )هـ911: المتوفى( السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدین وجالل) هـ864: المتوفى( المحلي
: المتوفى( الشاربي حسین إبراهیم قطب سید -  القرآن ظالل في، 1/797 - األولى ط -  القاهرة – الحدیث
، الهدایة إلى بلوغ 6/3858 - هـ 1412 - عشر السابعة ط - القاهرة -بیروت -  الشروق ارد  - )هـ1385

 . 12/8128- مكي بن أبي طالب -النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره
) قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، وكان أكمه ولد أعمى، وكان أبوه أعرابیا ولد بالبادیة، وأمه 3(

 =مولدات األعراب، وكان یقول بشيء من القدر ثم رجع عنه، ویقال أیضا إنه كان ذا علم في سریة من
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وروي عن الحسن في قوله: (كال إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون) قال: یكشف الحجاب  
  .)1(فینظر إلیه المؤمنون كل یوم غدوة وعشیة "
یكون في  U ونظره، ه الكریم فهو كذلك ال ینظر إلیهموكما عاقبهم بالحرمان من رؤیة وجه

ولما كانت نعم اهللا في الدنیا عامة ، باإلثابة رةواآلخ، والرحمةأما الدنیا فتكون بالنعم ، الدنیا واآلخرة
، )2("وال ینظر إلیهم یوم القیامةمة على الكافر لقوله تعالى "فنعمته في اآلخرة محرَّ  للمسلم والكافر

 ومافحرموا أنفسهم من النعم التي خصها اهللا لعباده المتقین،   .)3( ال یرحمهم وال یحسن إلیهم: أي
في المحرمات والكبائر التي  ة أعمالهم التي قاموا بها بكامل اختیارهم، فوقعواهذا الحرمان إال نتیج

 إال الخراب والدمار، فأوقعوا أنفسهم في عقاب ال تجر على اإلسالم والمسلمین والدولة اإلسالمیة 
    الدنیا واآلخرة.

  :الذي یسرهم الحرمان من كالم اهللا: ثانیاً 
فینظر الكافر وهو یشعر بالرعب الشدید مؤمنین، ویحرم الكافرین، یكرم اهللا یوم القیامة ال        

مما ینتظره من العذاب، إلى أحوال المؤمنین ویرى مدى ما یشعرون به من اطمئنان، وما میزهم اهللا 
به من الممیزات والكرامات، ویروا أن اهللا أعد لهم عذابًا شدیدًا، وحرمهم من نعم كثیرة، والتي منها 

، وٕان كلمهم فال یكلمهم بكالم یسر، فیشعروا بالندم والحسرة كالم رحمة ورضى ومغفرة همأنه ال یكلم
  الشدیدین مما یزید من عذابهم وعقابهم.

فإنه یكلمهم عند الحساب من غیر ترجمان، ؛ ، وتمییزًا لهممن اهللا لعباده المسلمین ٕاكراماً و 
  .)4(ألهل الكرامة  وتمییزاً ، إهانة لهم؛ ةفالبعض قال ال یكلمهم بل تحاسبهم المالئك ونأما الكافر 

أما قوله تعالى "ال ، بدون واسطة - البر والفاجر–أغلب المفسرین على أن اهللا یكلم الجمیع و     
بل یكلمهم ، فال یكلمهم بما یحبونه، وهو الكالم الذي یسر المكلم، فالمنفي كالم خاص "یكلمهم اهللا

                                                                                                                                               
القرآن والحدیث والفقه. مات بالبصرة سنة سبع عشرة ومائة في أیام هشام بن عبد الملك وأخذ القراءة عن =

بو عبد اهللا یاقوت بن شهاب الدین أ –إرشاد األریب إلى معرفة األدیب الحسن البصري وابن سیرین.( انظر: 
   –دار الغرب اإلسالمي، بیروت  –ت : إحسان عباس  –هـ) 626عبد اهللا الرومي الحموي _المتوفى: 

   ).5/2233 - م1993هـ/ 1414ط األولى، 
  .24/290 - الطبري -) جامع البیان في تأویل القرآن1(
  .2/661-) انظر:  تفسیر الراغب األصفهاني2(
  .2/58-البغوي -یل في تفسیر القران) انظر: معالم التنز 3(
 شمس -  المرضیة الفرقة عقد في المضیة الدرة لشرح األثریة األسرار وسواطع البهیة األنوار لوامع) انظر: 4(

 الخافقین مؤسسة -  )هـ1188: المتوفى( الحنبلي السفاریني سالم بن أحمد بن محمد العون أبو الدین،
  .2/177-م 1982 - هـ1402 - الثانیة ط - دمشق – ومكتبتها
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من اهللا  مقت وهذا، ه قال "ثم إنا علینا حسابهم"ساب ألنبما یسوءهم وقت الح كالم تقریع وتوبیخ
  .)1(لهم
  .)2(كنایه عن شدة غضبه علیهم-  الطیب– كما أن عدم الكالم 

رم من كالم اهللا فكیف یكون إن حُ ، رم من خیر كثیرفإنه حُ ، Uالذي ال ینظر إلیه اهللا إن 
  .أو الحرمان من الكالم الطیب ،عدم الكالم مطلقاً  سواءً ، إلیه

" َثَالَثٌة َال ُیَكلُِّمُهُم اُهللا َیْوَم صح َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:   
، َوَمِلٌك َكذَّاٌب، َوَلُهْم َعَذاٌب أَِلیٌم: َشْیٌخ زَانٍ  -َقاَل َأُبو ُمَعاِوَیَة: َوَال َیْنُظُر ِإَلْیِهْم  -اْلِقَیاَمِة َوَال ُیَزكِّیِهْم 

  .)3("َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبٌر 

  :الحرمان من تزكیة اهللا لهم: ثالثا

 M 8 7  ©    ̈  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x
   ̧ ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ªL ) :١٧٤البقرة(  

MË  Ê  É     È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿    Î  Í   Ì وقال أیضًا: 
  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  ÏL ) :٧٧آل عمران(  

ألنها ؛ )4(وال یثني علیهم خیراً  وال یطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم: یعني، "وال یزكیهم" قوله
تعد من النعم ویقتضي عقاب اهللا للكافرین الحرمان من تلك النعم، لیرى الكافر مدى العقاب الذي 

فیزید ندم  ،، وزیادة في العقاب فهو یرى الفالح الذي یثیب به اهللا عباده المؤمنینله Uأعده اهللا 
   بجانب العقاب الجسدي. نفسیاً  الكافرین وحسرتهم ویعد هذا عقاباً 
                                                 

 بن الرحمن عبد اهللا، عبد أبو - المنیفة المباحث من الواسطیة علیه احتوت فیما اللطیفة التنبیهات) انظر: 1(
 األولى، ط - الریاض – طیبة دار -  )هـ1376: المتوفى( سعدي آل حمد بن ناصر بن اهللا عبد بن ناصر
 للنشر النفائس دار - العتیبي األشقر اهللا عبد بن نسلیما بن عمر -  الكبرى القیامة، 1/62  هـ1414

 بن اهللا عبد - الواسطیة العقیدة شرح، 1/201- م 1995 - هـ 1415 السادسة، ط -  األردن والتوزیع،
، النكت 6/528-الطبري-، جامع البیان في تأویل القران20/10-  المكتبة الشاملة – الغنیمان محمد

  .1/404-الماوردي- والعیون
، 1/202- البغوي-، معالم التنزیل في تفسیر القران2/24-البیضاوي- نظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل) ا2(

  .1/241- ابن عطیة- المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز
  ).172، ح( 1/102 - ب( بیان غلظ تحریم إسبال اإلزار) -ك( اإلیمان) - ) صحیح مسلم3(
، 1/434- الزجاج–، معاني القران و إعرابه 3/330، 6/528- الطبري-قران) انظر: جامع البیان في تأویل ال4(

-السمرقندي-، بحر العلوم2/58- البغوي -، معالم التنزیل في تفسیر القران1/334-السمعاني- تفسیر القران
  .1/120- البیضاوي-، أنوار التنزیل وأسرار التأویل1/196- ابن أبي زمنین-، تفسیر القران العزیز1/115
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َیْوَم : " َثَالَثٌة َال َیْنُظُر اللَُّه ِإَلْیِهْم rُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل َرُسوُل اللَِّه  أبيعن  صحو     
السَِّبیِل،  الِقَیاَمِة، َوَال ُیَزكِّیِهْم، َوَلُهْم َعَذاٌب أَِلیٌم، َرُجٌل َكاَن َلُه َفْضُل َماٍء ِبالطَِّریِق، َفَمَنَعُه ِمَن اْبنِ 

ِه ِمْنَها َسِخَط، َوَرُجٌل َأَقاَم َوَرُجٌل َباَیَع ِإَماًما َال ُیَباِیُعُه ِإالَّ ِلُدْنَیا، َفِإْن َأْعَطاُه ِمْنَها َرِضَي، َوإِْن َلْم ُیْعطِ 
َرُجٌل " ُثمَّ َقرََأ  ِسْلَعَتُه َبْعَد الَعْصِر، َفَقاَل: َواللَِّه الَِّذي َال ِإَلَه َغْیُرُه َلَقْد َأْعَطْیُت ِبَها َكَذا َوَكَذا، َفَصدََّقهُ 

  .)1("] 77ِهْم َثَمًنا َقِلیًال} [آل عمران: َهِذِه اآلَیَة: {ِإنَّ الَِّذیَن َیْشَتُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْیَمانِ 

هؤالء الناس من التزكیة؛ ألن األعمال التي قاموا بها لها دور كبیر في  Uیحرم اهللا     
ضیاع العالقات بین أفراد المجتمع المسلم، وقد تؤدي إلى الوقوع في الكبائر، فمثًال، مبایعة إمام 

قد یصل بأصحابه إلى  ،وفساد عظیم ،ضیاع كبیر ألجل الدنیا ومتاعها یدفع بالمسلمین إلى
"القصاص"، ولم یقتصر العقاب  ووضع لها عقوبة عظیمة U ارتكاب جریمة القتل، التي حرمها اهللا

  لهم. U على الحرمان من التزكیة، فهذا العقاب یضاف إلى عقوبات أخرى عظیمة أعدها اهللا

وٕارشاده  ،زكیته في الدنیا تكون بتوفیقه لعبادهت، خرةتكون في الدنیا واآللعباده تزكیة اهللا إن 
  .)2(وكل ذلك ممنوع عن الكافر باإلثابة وفي اآلخرة، لهم بإعطائهم البصیرة

 U هذا عقاب نفسي یضاف إلى العقاب البدني الذي أعده اهللا ألهل النار، لقد ناداهم اهللاف
 واآلخرة خبط ونزع البركة من حیاتهم،، فأصابهم التفي الدنیا للفالح فرفضوا، فحرمهم منه في الدنیا

؛ ألن الفالح ال یكون إال لمن عمل له، وهم استكبروا وعاندوا أصابهم الهالك والعقاب الشدید
   وأصروا على كفرهم، فكان العقاب.

  :رابعا: الحرمان من النور

7 8  M  H      G  F  E   D   C  B  A  @  ?  >       =  <  ;  :  9
 K       J  I         S       R  Q  P   O  N  M  LL  :١٣(الحدید(  

ینعم على المؤمنین،  U، تستنتج الباحثة أن اهللا )3(بعد االطالع على بعض كتب التفسیر    
حیث إنه ینیر لهم دربهم، وأیضًا كأن الجنة ترسل لهم نورًا لتساعدهم  ؛كأنهم مضیئون یعطیهم نوراً 

                                                 
  ).2358، ح( 3/110ك(المساقاة) ب( إثم من منع ابن السبیل من ا لماء)  - یح البخاريصح) 1(
  .2/661-) انظر: تفسیر الراغب األصفهاني2(
 - الثعلبي -، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن23/181 - الطبري -انظر: جامع البیان في تأویل القرآن) 3(

 إبراهیم: ت -  )هـ465: المتوفى( القشیري الملك عبد بن هوازن بن الكریم عبد - اإلشارات لطائف، 9/236
 تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر، 3/537 - الثالثة ط - مصر – للكتاب العامة المصریة الهیئة - البسیوني

 معال بن الرحمن عبد: ت - )هـ1376: المتوفى( السعدي اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد - المنان كالم
 .1/839 - م2000- هـ1420 األولى ط - الرسالة مؤسسة -  اللویحق
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المنافقین -  ؤمنین، ویظهر الفوز واالنتصار، عندما یرى المؤمنونعلى الوصول إلیها، وهذا فوز للم
النور، قائلین لهم انتظرونا؛ لنأخذ  للحصول علىیتبعونهم أثناء سیرهم إلى الجنة   - من أهل النار

وعندما انطلق المؤمنون إلى الجنة بدأ انطفاء  ،قلیًال من نوركم؛ وذلك ألنهم أخذوا كتبهم في النور
طلبهم النور دلیل أنهم في ، لحقوا بهم طالبین منهم االنتظار قلیًال؛ لیأخذوا من نورهمهذا النور، ف

یضرب اهللا بین  وٕاذاللهم، فارجعوا مكانكم، وزیادة في عقابهم ظالم، ولكن هیهات أن تنالوا نوراً 
إال  المؤمنین والمنافقین بسور یمنع وصول المنافقین إلى المؤمنین، ویمنع عنهم النور، وما هذا

  بسبب أعمالهم التي قاموا بها في الدنیا، فیبقون في ظالم جهنم وعذابها.

، َفَقاَل: َنِجيُء َنْحُن َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعْن َكَذا َجاِبَر ْبَن َعْبِد اِهللا، أنه ُیْسَأُل َعِن اْلُوُرودِ  عن صح    
ُل، ثُمَّ َوَكَذا، اْنُظْر َأْي َذِلَك َفْوَق النَّاِس؟ َقاَل: َفُتْدَعى  ُل َفاْألَوَّ اْألَُمُم ِبَأْوثَاِنَها، َوَما َكاَنْت َتْعُبُد، اْألَوَّ

َفَیُقوُلوَن: َحتَّى َیْأِتیَنا َربَُّنا َبْعَد َذِلَك، َفَیُقوُل: َمْن َتْنُظُروَن؟ َفَیُقوُلوَن: َنْنُظُر َربََّنا، َفَیُقوُل: َأَنا َربُُّكْم، 
ى َلُهْم َیْضَحُك، َقاَل: َفَیْنَطِلُق ِبِهْم َوَیتَِّبُعوَنُه، َوُیْعَطى ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْنُهْم ُمَناِفًقا، َأْو َنْنُظَر ِإَلْیَك، َفَیَتَجلَّ 

 ُنوُر ُمْؤِمًنا ُنورًا، ُثمَّ َیتَِّبُعوَنُه َوَعَلى ِجْسِر َجَهنََّم َكَالِلیُب َوَحَسٌك، تَْأُخُذ َمْن َشاَء اُهللا، ُثمَّ ُیْطَفأُ 
  .)1(..."،اِفِقیَن، ُثمَّ َیْنُجو اْلُمْؤِمُنوَن،اْلُمنَ 

، فلو تخیل اإلنسان ما یحدث معه على جسر جهنم وهو یمر علیه، أتراه سیمر أم سیقع    
وما یلقى علیه لیوقعه في جهنم، من كاللیب، وكأن هناك في األسفل من یصطاد ویلقي بصنارة 

ط في النار، إنه شعور بالرعب الشدید، واأللم ومن تصیبه الصنارة كان مصیره السقو  ،صیده علیهم
مصاحب له، ولكن ال تصیب الصنارة وتسقط إال من كانت موازینه خفیفة، وحسناته قلیلة، فیكون 
مصیره العقاب في نار جهنم، ومن ال تصیبه الكاللیب وكان ممن هرب منها بعمله الصالح وجمعه 

  للحسنات في الدنیا، فهو في عیشة راضیة. 
  .ا: الحرمان من طیب الطعام والشرابخامس

 M       >  =  <*     A  @L  8 7عطي اهللا ألهل النار طعامًا خاصًا بهم، ی    
'     )  (       *    M  7 8 ،)٥٢(الواقعة:  L'  )   (       *  +           M  8 7و ،)٤٤ – ٤٣(الدخان: 

  +L ) :٣٦الحاقة ،(8 7  M   N   M   L  K  J  IL)  :٦الغاشیة (  

هذا الطعام فیه غصة ویتم ابتالعه بصعوبة؛ وذلك  ولكن ،اً ألهل النار طعام U خص اهللا   
كما أن ،  ؟ألنه من دماء وقیح أهل النار، أین ذهب الطعام الطیب الذي كانوا یتناولونه في الدنیا

هم في اء، فما حال مائوا مسرعین إلى المطعامهم في النار یشعرهم بالتعب والعطش الشدید، فیندفع
                                                 

  ).316، ح(1/177ك( اإلیمان) ب(أدنى أهل الجنة منزلة فیها)  - صحیح مسلم )1(
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 M  a  `  _     ^  ]\  [        Z  Y  X  W  VL  8 7النار،
̧   M  ¹  8 7، ) ٢٩(الكهف:   ¶   µL  :8 7، )٥٧(ص  M  {   z  y

    �  ~  }   |L  :١٦(إبراهیم( ،8 7 M  ¥  ¤  £  ¢  ¡L  :محمد)١٥( ،
ماء الذي عهدوه في الدنیا، الذي یروي هم هو في األصل ما سال من أجسادهم، إذن فهو لیس الماؤ 

 طش والتعب، وهذا مالئم؛ ألنه للعذاب،الحر، بل هو ماء یزید األلم والعبالعطش ویخفف الشعور 
فكان ، اهللا أنعم علیهم بالنعم الكثیرة في الدنیا، وقابلوا تلك النعم بالكفر والنكرانالباحثة أن  وتستنتج

  .یوم هم في أمس الحاجة إلى تلك النعم بالحرمان منها، فيأن عاقبهم اهللا 

M  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ففي قوله تعالى:      
  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  ÂL ) :دلیل على أن النعم المتعددة التي أنعم ٥٠األعراف ،(

منها؛  فقد حرمهم اهللا ،اهللا بها على أهل الجنة هي لهم وحدهم، ولیس ألهل النار منها شيء
ویزید  ،ألعمالهم الطالحة في الدنیا، وٕاصرارهم على تلك األعمال، فكان طعامهم یزید جوعهم

  إلى ألمهم. ویضیف ألماً  ،عطشهم
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  المطلب األولالمطلب األول
  الزقومالزقوم

ومن هذا ، وعذاب فیعطیهم اهللا ما یریدون ولكنه طعام عقاب، یطلب أهل النار الطعام
ستتناوله الباحثة في هذا  هذا ما، یات القرانیهوكیف تناولته اآل، زقوم فما المقصود بالزقومالطعام ال
  المطلب.

 ،إال أن تأثیرها كبیر اً وٕان لم یكن عددها كثیر ، لك الكلمة في عدد من اآلیاتوردت ت
على معناها وتفسیر  اآلنولنقف ، ومعرفة معناها اآلیاتوخاصة بعد الوقوف على تفسیر تلك 

  التي وردت فیها. اآلیاتبعض 

  : المقصود بالزقوم-  أوالً 

أي یلقمها. وأزقمته  هو یزقم اللقم زقماً  ، واالزدقام كاالبتالع.الزقم الفعل من الزقوم الزقوم لغًة:    
  .)1(الشيء أي أبلعته إیاه، والزقوم: كل طعام یقتل

وهي ، األطعمة الكریهة في النار ومن، من أشجار النار اسم لثمر شجرة خبیثة :اصطالحاً  الزقوم
، تناهت في القبح وٕاثارة الرعب، ة كریهة الطعمرَّ مُ ، فهي ال ظل لها ینعمون به؛ شجرة ال نفع فیها

الزقوم شجرة في أسفل جهنم إذا طرح الكافر في جهنم ال ، في الدنیا وشجر الزقوم لیس معروفاً 
فتوحي هذه  ،شاقة على الحنجرة عند النطق بها الزقوم تسمیةو ، یصل إلیها إال بعد أربعین خریفاً 
  .)2(لكره المبلوع، هو البلع بصعوبة، التزقم، المشقة بصورة الشجرة في النفس

شجرة من شجر جهنم، وجهنم نار مشتعلة، فهذه الشجرة للعقاب، ترى الباحثة أن الزقوم 
لمرارة والعطش الشدیدین؛  لمها إال باأللذلك كانت ذا طعم غیر مقبول ورائحة كریهة، وال تصیب آكلَ 

   طعمها ولصعوبة بلعها.

    

                                                 
  .12/269 - ابن منظور - ) انظر: لسان العرب1(
 -  الكریم القرآن إعراب في لجدولا، 1/219- المكتبة الشاملة –علي الصالبي –) انظر: اإلیمان بالیوم اآلخر 2(

 ط - بیروت اإلیمان، مؤسسة - دمشق الرشید، دار - )هـ1376: المتوفى( صافي الرحیم عبد بن مودمح
 ومنهجها الواقعة سورة، 1/213 –صبحي الصالح  –، مباحث في علوم القران 23/63- هـ1418 الرابعة،

 دار -  لقاهرةا جامعة لشباب الدیني والموجه الشریف األزهر علماء من: غریب محمد محمود - العقائد في
 -، اللباب في علوم الكتاب89إلى  1/84 –.م 1988 - هـ 1418، الثالثة ط -  القاهرة – العربي التراث

  .3/521 –القشیري  –، لطائف اإلشارات 16/312 - النعماني
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  : ورود لفظة الزقوم في القران الكریم - ثانیا

ستقوم الباحثة بتفسیر ، في ثالث سور، وردت تلك اللفظة في القرآن الكریم ثالث مراتلقد 
   هذه اآلیات من كتب التفسیر.

 M 8 7    a   `  _  ^   ]  \L ) :فسیرها قال المفسرونوفي ت، ) ٦٢الصافات :  

ما وبین ، النعیم الدائم والثواب العظیم عقد موازنة بین ما أعطاه للمؤمنین من Uوكأن اهللا 
  .أعده للكافرین وعلى العاقل االختیار

، ولم تأكلها النار، كیف تنبت شجرة في النار: بعد أن افتتن المشركون بالشجرة قائلین
وأنها تنبت في ، ث أظهر لهم أنها فتنة للكافرینحی، الصافاتسورة  آیاتمن خالل  Uأجابهم اهللا 

  .أي منبتها في قعرها وأغصانها في دركاتها أصل الجحیم

في القبح من ثمرتها التي تطلع منها وتحصل كأنه رؤوس الشیاطین  اآلیاتوقد وصفت 
وفي ،  )٦٥الصافات: ( M 8 7   r  q            p  oL ،)1(باب تشبیه المحسوس بالمتخیل

وٕان لم ، لقبحه في زعم الناس؛ إن الشيء إذا استقبح شبه بوجه الشیطان ورأس الشیطان: قول
  .)2(یكونوا رأوه

ویزید عذابهم وألمهم بعد رؤیتهم ألهل الجنة یتنعمون في طیب الطعام، وینظرون إلیهم 
ة منه؛ ألنه جاء في فیزیدهم حسرة وكأنهم ندموا على ما صدر منهم في الدنیا، ولكن ندمهم ال فائد

  ومؤلم. مون إال طعام مؤذٍ طعَ وقت ال ینفع فیه الندم، ویزید ألمهم خاصة عندما یجدوا أنهم ال یُ 

 ٤٣الدخان: ( M 8 7  G  F  E  D  C  B  A  @   ?       >  =  <L و

  : وقال المفسرون فیها، )٤٥ –

  فجعل الرجل  ،ام األثیمإن شجرة الزقوم طع یقرئ رجالً  ولقد روي أن أبا الدرداء كان
  قل إن شجرة الزقوم : قال، ر علیه أبو الدرداء فرآه ال یفهمفلما أكث، طعام الیتیم: یقول

  
                                                 

 محمود بنا اهللا نعمة -  الفرقانیة والحكم القرآنیة للكلم الموضحة الغیبیة والمفاتح اإللهیة الفواتح) انظر: 1(
 األولى، ط - مصر الغوریة، -  للنشر ركابي دار -  )هـ920: المتوفى( علوان بالشیخ ویعرف النخجواني،

  .2/216-م 1999 - هـ 1419
 ویعرف الكرماني، الدین برهان القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود -  التأویل وعجائب التفسیر غرائب) انظر: 2(

– بیروت – القرآن علوم مؤسسة جدة، -  اإلسالمیة للثقافة القبلة دار - )هـ505 نحو: المتوفى( القراء بتاج
2/976.  
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  .)1(طعام الفاجر

، وأنها طعام أهل الجحیم ،الجحیم عنها أنها تنبت في أصل Uهذه الشجرة التي أخبر اهللا 
  .الف أوامر اهللا الواقع في نواهیهالمخ، أي اآلثم في الدنیا، تلك الشجرة هي طعام األثیم

، الذي إثمه الكفر بربه دون غیره من اآلثام: وعنى به في هذا الموضع، ذو اإلثم: األثیم
  . )2(الفاجر الكثیر اآلثام

 ،جعلت للعذاب ولأللم، نبتت في جهنمو ، مالئمة ألهل النار قبیحة فهي شجرة ذات ثمار
شبع، فهو كالمهل یغلي في البطون، شدید الحرارة؛ ألنه وجعلت ألهلها دون غیرهم، وهي طعام ال ی

   .في نار جهنم اللعقاب وألن منبته

 M   %  $  #   "  !*             +  *       )   (  '*  /  .  -L قوله تعالى:  كذلك في
، ون بطونهم من تلك الشجرةأنهم یملؤ  اآلیةمن خالل هذه  Uحیث بین اهللا ، )٥٣ – ٥١الواقعة: (
  .)3(ن شدة الجوع م

فقد بینت اآلیات أن هذا الطعام لمن ضل الطریق الصحیح في الدنیا، واستحق غضب اهللا 
بذلك، فاستحق العقاب من اهللا، فهو في نار جهنم یصیبه الجوع الشدید فیسرع للطعام المعد له 

الشدید، وال یجد كل منه مضطرًا، فال یشبعه بل یزیده ألما وجوعا، ویشعره بالعطش ومنه الزقوم فیأ
، وهو یستحق هذا العذاب؛ ألنه رفض أن یستمع لرسل اهللا، وأصر على تكذیبهم وأال ما یخفف عنه

  .یسیر في طریقهم الطریق المستقیم

   )٦٠اإلسراء: ( M     ML  K   J  IL  وقد وصفها اهللا عز وجل في قوله تعالى:
ن رسول إحیث ، ة في القرآن فتنة لهمذكر الشجرة الملعون: والشجرة الملعونة في القرآن أي

یخبرنا هذا أن في النار شجرة والنار تأكل الشجرة، وجعلوها سخریة : اهللا حذرهم منها، ولكنهم قالوا
حیث قالوا إن محمد یزعم أن الجحیم تحرق الحجارة ثم یقول تنبت فیها الشجرة وما قدروا اهللا حق 

   .)4(قدره إذ قالوا ذلك
                                                 

 .8/355 –الثعلبي  –) انظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن 1(
 بن سعید محمد بن الدین جمال محمد - التأویل محاسن، 22/43 - الطبري -) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن2(

 ط - بیروت – العلمیه الكتب دار -  السود عیون باسل محمد: ت -  )هـ1332: لمتوفىا( القاسمي الحالق قاسم
 . 8/422 – .هـ 1418 -  األولى

  .5/180-البیضاوي  –، أنوار التنزیل وأسرار التأویل 23/133- الطبري  –) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن 3(
–، فتح القدیر 2/265–النسفي  –زیل وحقائق التأویل ، مدارك التن2/318 - السمرقندي –) انظر: بحر العلوم4(

نعمة اهللا الشیخ  –، الفواتح اإللهیة والمفاتیح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة3/284–الشوكاني
 .2/216- علوان 
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بكونها ضارة وبكونها في دار ؛ كل شيء ال یعجزه شيء، وهي ملعونة فإن اهللا قادر على
  .)1(والمراد بلعنها لعن آكلها، اللعنة

بأنها ملعونة، وما یلعنه اهللا فال بركة فیه، وهذا ما جعلها ذات طعم ورائحة  U وصفها اهللا
جعلها ألهل  U كریهین، وهي لعنة ألهل النار فال تصیبهم إال باأللم والتعب الشدیدین؛ ألن اهللا

  هذا الوصف في القرآن الكریم، جاء للتحذیر لمن یعتبر. رُ كْ النار لزیادة عقابهم وألمهم، وذِ 

أنه طعام ، )١٣المزمل: ( M  u  t  s  r  qL قوله تعالى: من خالل  ویظهر لنا
شيء ال وهذا، )2(شوك  وفهو ذ، من حلقهال هو یبلعه وال هو بقادر على إخراجه ، كلهیغص به آ

 لمن یعتبر.  التخویف والترهیب زیادة فيیزید في األلم، وهذا الوصف 

كل ما ورد في اآلیات التي تتحدث عن طعام الزقوم والوصف لهذا الطعام، من شأنه أن 
طعام الزقوم، وما هذه یرهب النفس، ویجعلها تنفر من الوقوع في المحرمات نفورها من تناول 

اإلسراع قبل فوات مما یغضب اهللا، ویجرنا إلى العقاب الشدید، فعلینا  اآلیات لنا إال تحذیر وترهیب
عمل الصالحات؛ ألن الدنیا مهما طالت بنا فهي قصیرة مقارنة بالخلود إما في جنة أو في باألوان و 

  نار.

  

                                                 
  .3/284–الشوكاني –، فتح القدیر 11/459- البقاعي - ) انظر: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور1(
 لبید مراح، 3/511-السمرقندي  –، بحر العلوم 23/691 –الطبري  –) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن 2(

 -  )هـ1316: المتوفى( بلدا التناري إقلیما، البنتني الجاوي نووي عمر بن محمد -  المجید القرآن معنى لكشف
 .2/576 -  هـ 1417 - لىاألو  ط - بیروت – العلمیة الكتب دار -  الصناوي أمین محمد: ت
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  الغسلینالغسلین  

  : المقصود بالغسلین–أوًال 

ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم، زید و  ،ما یغسل من الثوب ونحوه كالغسالةالغسلین لغة: 
  .)2(فكأنه ینغسل من أبدانهم، والغسلین فعلین من الغسل، )1(فیه الیاء والنون كما زید في عفرین

  .)3(ما یجري من الجراح إذا غسلتوهو 
وهو صدید أهل النار السائل  ،)4(وهو من أخبث طعامهم، النار فيهو شجر  الغسلین اصطالحًا:

  .)5(ألكلهم شجر الغسلین ؛روحهم وفروجهممن ج

                                                 
  .11/494 - ابن منظور - ) انظر: لسان العرب1(
، غرائب 6/85 -الماوردي -، النكت والعیون23/591 - الطبري -) انظر: جامع البیان في تأویل  القرآن2(

 الحكیم ربنا كالم معاني بعض معرفة على اإلعانة في المنیر السراج، 2/1247 - التفسیر وعجائب التأویل
 بوالق مطبعة - )هـ977: المتوفى( الشافعي الشربیني الخطیب أحمد بن محمد الدین، شمس - الخبیر

 قاسم بن سعید محمد بن الدین جمال محمد -  التأویل محاسن، 4/377 -هـ 1285 ، القاهرة –) األمیریة(
 ط - یروتب – العلمیه الكتب دار -  السود عیون باسل محمد: ت -  )هـ1332: المتوفى( القاسمي الحالق
: المتوفى( البصري التیمى المثنى بن معمر عبیدة أبو -  القرآن مجاز، 9/313 -  هـ 1418 - األولى
 األقران معترك، 2/268 - هـ 1381 ط - القاهرة – الخانجى مكتبة -  سزگین فواد محمد: ت - )هـ209

ى القرآن، إعجاز في    -  )األقران ومعترك القرآن إعجاز( وُیسمَّ
 لبنان – بیروت - العلمیة الكتب دار - )هـ911: المتوفى( السیوطي الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد
  .2/280 -  م 1988 -  هـ 1408 ،األولى ط -

، 10/253- ، البحر المحیط ابن حیان 5/361) انظر المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ابن عطیة 3(
  .19/339-أبو حفص النعماني -اللباب في علوم الكتاب 

: المتوفى( الفداء أبو المولى،  الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعیل -  البیان روح) انظر 4(
  .10/148-  بیروت – الفكر دار - )هـ1127

ابن رجب -، الجامع لتفسیر اإلمام ابن رجب الحنبلي 18/273-القرطبي –) انظر الجامع ألحكام القرآن 5(
 الرشدیة مكتبة - التونسي نبي غالم: ت - اهللا ثناء محمد المظهري، -  المظهري التفسیر، 2/504- الحنبلي 

 القادر عبد بن موسى بن جابر - الكبیر العلي لكالم التفاسیر أیسر، 10/56-  هـ 1412 ط - الباكستان –
   -  سعودیةال العربیة المملكة المنورة، المدینة والحكم، العلوم مكتبة - الجزائري أبوبكر جابر بن
 جمال - )الكریم القرآن غریب( الغریب تفسیر في األریب تذكرة، 5/561- م2003/هـ1424 الخامسة، ط

 دار  -السید فتحي طارق: ت - )هـ597: المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن عبدالرحمن الفرج أبو الدین
  .1/413- م2004 - هـ 1425 األولى، ط - لبنان – بیروت العلمیة، الكتب



  أحوال أهل النار

  )71 (

 الثانيالفصل 

، على عذاب یزیدهم عذاباً   طعاماً فیطعمهم اهللا، العطشو  أهل النار یصیبهم الجوع الشدید
مما یجدونه من األلم والحرارة في بطونهم بعد أكله فال هم یذهبون حرارة الجوع بذلك الطعام وال هم 

  .ونیهنأ
  : لكریمورود لفظة غسلین في القرآن ا –ثانیاً 

في سورة واحدة.ستقوم الباحثة بتفسیر اآلیة ، وردت لفظة غسلین في القرآن الكریم مرة واحدة
  من كتب التفسیر.

!  "  #    $  %   M قوله تعالى: منها  ،یات تتحدث عن طعام أهل النارورد في القران آ

*  +    *       )  (     'L ) :یخبرنا اهللا حیث ،    )٣٦ – ٣٥الحاقة U عن الذي یستلم كتابه بشماله 
وهذا الشقي لیس له ، لم یدع الناس إلطعام المساكین والمحتاجینكان كافرًا، و نه في الدنیا أل ؛شقي

یخبرنا اهللا أن طعام و  ،نفسهفیه ویبعده عن البالء الذي أوقع  ،ویغیثه ،قریب یدفع عنه یوم القیامة
یات نستنتج أن هذا ومن خالل اآل، ر وصدیدهمذي هو خالصة أهل الناال، هذا الشقي الغسلین
  .)1(أصحاب الخطایا  الخاطئونالطعام ال یأكله إال 

، یالئم األفعال التي قام بها في الدنیا ،یتقزز من كل أوصافه ،منتن حار جداً  طعام قبیح
ه في ، فكل من كان قریبًا منولیس كل العقاب، في نار جهنموهذا جزء من عقاب اهللا له في اآلخرة 

یبتعد عنه وال یعترف به، فیدخل النار ویتذوق الدنیا مظهرًا له المودة والمحبة، ها هو في اآلخرة 
ویالتها، وال یستطیع فعل شيء، وٕان فعل فال شيء یستطیع أن یبعده عن العذاب إال اهللا، ولكنه لم 

  عنه العذاب. أو یزیل یتعب في الدنیا ولو قلیًال، لیخفف

  

                                                 
، 5/242-البیضاوي –، أنوار التنزیل وأسرار التأویل 23/590-الطبري –) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن 1(

 النخجواني، محمود بنا اهللا نعمة - الفرقانیة والحكم القرآنیة للكلم الموضحة الغیبیة والمفاتح اإللهیة الفواتح
 -  هـ 1419 األولى، ط - مصر الغوریة، - لنشرل ركابي دار - )هـ920: المتوفى( علوان بالشیخ ویعرف
 دار  - الزحیلي مصطفى بن وهبة د -  والمنهج والشریعة العقیدة في المنیر التفسیر، 2/441-م 1999
  29/97- هـ 1418، الثانیة ط - دمشق – المعاصر الفكر
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  المطلب الثالثالمطلب الثالث
  الضریعالضریع  

ولكنه طعام عقاب ال یسمن وال ، ألهل النار U الضریع من األطعمة التي خصها اهللا 
في هذا  الباحثةهذا ما ستتناوله ، ؟ وكیف تناوله القران الكریم، ؟ فما هو الضریع، یغني من جوع

  المطلب.

  : المقصود بالضریع-  أوال

أو نبات رطبه یسمى شبرقا، ویابسه الشبرق، أو یبیسه،  ، وهوالضریع، كأمیرالضریع لغًة: 
  .)1(ضریعا، ال تقربه دابة لخبثه

والضریع نبت یقال له الشبرق، ترعاه اإلبل مادام رطبا فإذا یبس تركته، ویطلق علیه أهل الحجاز 
  لفظ الضریع. سإذا یب

   .)2(ال یسمن وال یغني من جوع ، سام توهو نبا، نبت شائك :الضریع اصطالحاً 

ال یؤدي  یتم بلعه بصعوبة، باإلضافة إلى أنه سام ه الشوكیملؤ ابس، إذن هو نبات ی
  ال تقبله الدواب، فكیف باإلنسان؟. طعام ،الغرض من أكله؛ ألنه ال یشبع وال یخفف الشعور بالجوع

  : ورود لفظ الضریع في القران الكریم - ثانیاً 

تقوم الباحثة بتفسیر س، ةوردت لفظة الضریع في القرآن الكریم مرة واحدة في سورة واحد
  اآلیة من كتب التفسیر.

 M   N   M   L  K  J  I*        U  T     S  R  Q  PL قوله تعالى: ورد لفظ الضریع في 
، القیامةوكیف یكون حالهم یوم  ،الكافرین عن Uیخبرنا اهللا  اآلیاتوفي هذه ، )٧ – ٦الغاشیة: (

اهللا في الدنیا فجعلها اهللا في النار عاملة ن عبادة ع ت وجوههمر فقد تكبَّ یوم تغشى وجوههم النار 

                                                 
  .8/223 - ابن منظور -، لسان العرب1/741 - الفیروزآبادي - ) انظر: القاموس المحیط1(
 الَسالمي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین - البخاري صحیح شرح الباري فتح) انظر: 2(

 تحقیق مكتب - النبویة المدینة - األثریة الغرباء مكتبة -  )هـ795: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي،
، 6/213-السمعاني –، تفسیر القرآن 1/147-  م 1996 - هـ 1417 األولى، ط -  القاهرة – الحرمین دار

، 24/384- الطبري –، جامع البیان في تأویل القرآن 22/9- البقاعي –نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور 
  .2/875- النیسابوري -، إیجاز البیان عن معاني القرآن 4/742-الزمخشري  –الكشاف
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، )1(لزیادة الشعور بالعطش سبب أما طعامها فهو الشوك السام الذي ال فائدة منه بل هو، ناصبه
علیه فعاقبهم  U فلم یشكروهفي الدنیا  لهم ومهما فعلوا فلن یجدوا طیب الطعام الذي أعطاه اهللا

وغصة فوق  زادتهم ألماً  استغاثتهم ن استغاثوا، وقد استغاثوا ولكن، حتى وإ اآلخرةبالحرمان منه في 
، واإلجابة على یزید باستمرار، وهذا جزء من عقابهم ألمهم، وٕان لم یستغیثوا لكان األلم أیضاً 

رین؛ ألنهم بَ جْ استغاثتهم كانت طعام الضریع الجاف المليء باألشواك المؤلمة، ثم إنهم یأكلونه مُ 
لشدید، وال یوجد أمامهم إال طعام أهل النار، وال أمل لهم بأن یحصلوا على طعام یشعرون بالجوع ا

  لهم في النار. U من العذاب الذي أعده اهللا ًا آخراً كطعام أهل الجنة، ویعد هذا نوع

  

  

  

  

  

  

                                                 
 محمد - »المجید الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر السدید المعنى تحریر« والتنویر لتحریرا) انظر: 1(

 – للنشر التونسیة الدار -  )هـ1393: المتوفى( التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر
  .4/435-جمال الدین الجوزي –، زاد المسیر في علم التفسیر 30/297- ه 1984، تونس
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  ثانياملبحث ال
  شراب أهل النار

  

  :أربعة مطالبوفیه 

   .شراب الحمیم: المطلب األول
  

  .غساقشراب ال: المطلب الثاني
  

  .شراب الصدید: المطلب الثالث
  

   .شراب المهل: المطلب الرابع
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  المطلب األولالمطلب األول
  شراب الحمیمشراب الحمیم  

فها ، تصیبهم غصة، فیستغیثون یطلبون ماءً ف مختلفة من الطعام اً تناول أهل النار أنواعی
فما ، الحمیم هامن، أنواع من الماء، ألنه ماء عذاب؛ ا عطشهمو ولكن هیهات أن یرو ، هو الماء

  هذا ما ستتناوله الباحثة في هذا المطلب.، وكیف تناول القرآن هذه اللفظة، المقصود بالحمیم

  : المقصود بالحمیم-  أوالً 

  .)1(والماء الحار، والمطر الذي یأتي بعد أن یشتد الحر، یتبخر بهالجمر هو  :لغةالحمیم 

یقطع  فأصبح شدید الغلیان حره ىتناه السائل من أجسادهم، هو الماء الحار :اصطالحاً الحمیم 
 . )2(األمعاء

 ؛بل یزید الشعور بالعطش والتعب، یروي هو في الحقیقة لسخونته الشدیدة ال، رتواءفالماء الذي لال
  .أقوالهم وأعمالهم نتیجةوهذا 

  : ورود لفظة الحمیم في القرآن الكریم: ثانیاً 

ستتناول الباحثة ، سورةعشرة  سبع في، ةمر  ثالث وعشرینفي القرآن الكریم  حمیملفظة ال وردت
  تفسیر بعض هذه اآلیات.

  .44وسورة الرحمن اآلیة ، 57 ص اآلیةوسورة ، 15 ة محمد اآلیةفي سور  

 M 8 7      W  V   k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a   ̀  _  ^  ]  \  [Z  Y  X
  ¤  £  ¢  ¡           �   ~     }  |            {  zy  x   w  v           u   t  s  r   qp  o   n  m  l

    ¥L ) :١٥محمد.(  

نار وبین أهل ال، لیهمفي اآلیات مقارنة بین أهل الجنة بالنعیم الذي أنعمه اهللا ع Uیعقد اهللا 
  .والعقاب الذي أعده اهللا لهم

                                                 
  .1/200-لقاهرة مجمع اللغة العربیة با–) انظر: المعجم الوسیط 1(
، 13/231-محمد سید طنطاوي –، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم 26/101-الزحیلي –) انظر: التفسیر المنیر 2(

 اِإلیجي الحسیني الحسني اهللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد - القرآن تفسیر في البیان جامع
، 3/484 -م 2004 - هـ 1424 األولى، ط - وتبیر  – العلمیة الكتب دار - )هـ905: المتوفى( الشافعيّ 

، 3/53-محمد عویضه –، فصل الخطاب في الزهد والرقائق واآلداب 3/171-السمرقندي –بحر العلوم 
  .1/148- زین الدین السالمي –المكتبة الشاملة، التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار 
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كمن هو ، التي فیها ما فیها من أنهار الماء واللبن والخمر والعسل هل من هو في الجنة
   .)1(من فرط الحرارة؟؛ ع أمعاءهمفقطَّ  ى في شدة حرهتناه وسقوا ماءً ، اـرج منهـماكث في النار ال یخ

نعم بها على عباده المؤمنین، ومن هذه النعم الشراب في اآلیة النعم التي أ U یصف اهللا
الذي أعد لهم، فهو أنهار من ماء عذب تناهى في عذوبته، وخمر غیر خمر الدنیا ال یسكر، 

، وكذلك طعامهم في الجنة ما وأنقى طعمه لذیذ ال مثیل له، وعسل لیس كعسل الدنیا بل ألذ وأطیب
ألم شدید، وجوع وعطش شدیدین، أناس أوقعوا أنفسهم ال یخطر على قلب بشر، وفي المقابل هناك 

، وطعمه كریه، ال یروي بل یزید األلم في نار جهنم، ولهم الخلود فیها، أما شرابهم فهو شدید الحرارة
ع أمعاءهم لشدة حرارته، فهو یغلي بقوة، وهذه مقارنة بین أهل الجنة والنعیم الذي والعطش، یقطِّ 

الذین یتلوون في أنواع مختلفة من العذاب، ویصیبهم األلم والحسرة، فهل القوه أمامهم، وأهل النار 
  في النار؟. نْ في الجنة ومَ  نْ یستوي مَ 

یق فیختار الفر ، ء عاقبة الكافرینوسو ، بین حسن عاقبة المؤمنین، شاسعاً  الفرقعاقل یرى ال
  .لینال عاقبة كعاقبتهم؛ الرابح

*  M 8 7  º  ¹  ¸  ¶   µL ) :٥٧ص(.  

فهي بئس ، لهم في اآلخرة بئس المرجعلو  ،ثت اآلیات عن أن جهنم مرجع الطاغینتحد
بما فعلوا وكفروا في ؛ الحمیم الذي اشتد حره، فلیذوقوه حمیمًا وغساقاً ، فلیذوقوا العذاب، المهاد
  .)2(الدنیا

، وبینت في هذه اآلیات على أن عقابه للطاغین، وهذا من العدل اإللهي U یؤكد اهللا
بعض ألوان العذاب التي تصیبهم، منها الطعام والشراب، وفي اآلیات تحذیر لمن یعقل من  اآلیات

  االنجرار فیما یغضب اهللا.

* M 8 7  9  8  7  6  5  4L ) :٤٤الرحمن.(  

                                                 
، التفسیر 26/101-الزحیلي –، التفسیر المنیر 22/168- ي الطبر –) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن 1(

 - نخبة من أساتذة التفسیر –، التفسیر المیسر 13/231- محمد سید طنطاوي –الوسیط للقرآن الكریم 
  المكتبة الشاملة. -1/508

حكام ، الجامع أل3/484-اإلیجي –، جامع البیان في تفسیر القرآن 3/171- السمرقندي –) انظر: بحر العلوم 2(
  .15/222-القرطبي –القرآن 
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إنهم یطوفون بینها وبین المیاه ، فیحدثنا عن جهنم التي یكذب بها المجرمون U اهللایخوفنا 
استغاثوا من النار جعل غیاثهم  فإذا، أي انتهى في النضج والحرارة أنى قد، المغلیة شدیدة الحرارة

  .جهنم وبین الحمیم اآلنبین نار  یستمروا في الطوافوهكذا ، )1( الحمیم اآلني

من األشربة یرى أن الحمیم ، یات القرآنیة التي ورد فیها هذا اللفظهذه اآللتفسیر  المتتبع
، لهم هي في األساس عقابالتي  وه من أطعمةة بعدما تناولخاص؛ ایضطر أهل النار لشربهالتي 

فأصابتهم تلك األطعمة باأللم الشدید، واالحتراق، فأسرعوا هاربین إلى ما یخفف عنهم هذا األلم، 
على  وندماً  على ألم هم، فعرفوا أن ال مفر من ذلك، فزادهم ألماً مَ لَ هربوا إلى الماء، ولكنه ماء زاد أَ 

   .ندم
َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه  صح ما منها، من األحادیث النبویة عدد ة الحمیم فيـوردت لفظ

ِإنَّ اْلَحِمیَم َلُیَصبُّ َعَلى ُرُءوِسِهْم «َعْنُه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقوُل: 
ْهُر، ثُمَّ َفَیْنُفُذ اْلُجْمُجَمَة َحتَّى َیْخُلَص ِإلَ  َق َقَدَمْیِه َوُهَو الصَّ ى َجْوِفِه َفَیْسِلُت َما ِفي َجْوِفِه َحتَّى ُیَمزِّ

  .)2( »ُیَعاُد َكَما َكانَ 

وهنا یظهر نوع آخر من العذاب، حیث إن الماء هنا یصب على رؤوسهم، ویبین لنا 
كل ما مر به،  شدة حرارته، فهو ینفذ في جسده كله حتى یصل إلى قدمیه، ویصهر r الرسول

  وفي هذا التوضیح ترهیب وتنفیر من أن نوصل أنفسنا لهذا العذاب.
  

                                                 
 -  )الماوردي لتفسیر اختصار وهو( القرآن تفسیر، 5/174-البیضاوي –) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل 1(

 بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بن العزیز عبد الدین عز محمد أبو
 األولى، ط - بیروت – حزم ابن دار -  الوهبي إبراهیم بن اهللا عبد الدكتور: ت - )هـ660: المتوفى( العلماء
، معاني 5/232-ابن عطیة –، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز 3/268- م1996 - هـ1416

 .5/102- الزجاج –القرآن وٕاعرابه 
) حكم 3458، ح( 2/419ك( التفسیر) ب ( تفسیر سورة الحج)  –الحاكم -) المستدرك على الصحیحین2(

  الذهبي: صحیح.
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  الغساقالغساق  شرابشراب

  
وكیف تناول ، فما المقصود بالغساق، عدت عقابًا ألهل النارأُ من األشربة التي  نوٌع ثانٍ 

  .هذا ما ستتناوله الباحثة في هذا المطلب، القرآن الكریم هذه اللفظة
  : المقصود بالغساق- أوالً 

فال ؛ ، كما تحرق النارالزمهریر البارد  الذي یحرق من برده وهو، غساق مفرد: لغةً الغساق 
  .)1(قوهو أن یذ نیستطیعو 
ما یسیل من بین جلد وقیل هو ، ما یسیل من جلود أهل النار من صدید وغیره: اصطالحاً الغساق 

  .)2(وقیل المنتن، یسقونه مع الحمیم، عهموقیل الذي یسیل من أعینهم من دمو ، الكافر ولحمه
، هربًا من ألم ما تناولوه من األطعمة؛ إلیه أهل النار یلجأ أجسادهم، سائل من بإذن شرا الغساق

  لدرجة أنه یحرق كما یحرق الماء لو كان مغلیًا. جداً  وهذا الشراب بارد
  : ورود لفظة غساق في القرآن الكریم -  ثانیاً 

وفي ، 57في سورة ص اآلیة ، في موضعین من القرآن الكریم، تینوردت لفظة غساق مر 
للوصول إلى توضیح  ؛ستتناول الباحثة اآلیتین مفسرة لهم من كتب التفسیر، 25سورة النبأ اآلیة 

  ).٥٧ص: ( M 8 7  º  ¹  ¸  ¶   µL   القرآن للفظة غساق. استخدامكیفیة 
ثم تحدثت  اآلیات عن ، عده اهللا لهممرجع المتقین والثواب الذي أتحدثت اآلیات عن 

، ومن ألوان هذا العقاب شراب الغساق، لهم من عقاب Uوما أعده اهللا ، مرجع ومصیر الطاغین
أنه ؛ وهو من شدة برودته، البارد شدید البرودة وهذا الشراب، الذي سال من جلود أهل النار الشراب

   .)3( ال بعضهم أنه شراب منتنوقد ق، یحرق كما تحرق النار

                                                 
أحمد مختار –، معجم اللغة العربیة المعاصرة 2/652-مجمع اللغة العربیة بالقاهرة –) انظر: المعجم الوسیط 1(

  .2/1617- عمر 
، فصل الخطاب في 1/150-زین الدین السالمي   –) انظر التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار 2(

، بحر 26/404- الرازي –، المكتبة الشاملة، مفاتیح الغیب 3/54-محمد عویضه –اآلداب الزهد والرقائق و 
  .3/171-السمرقندي -العلوم 

، الكشف والبیان عن 3/171- السمرقندي –، بحر العلوم 15/222- القرطبي –) انظر الجامع ألحكام القرآن 3(
  .26/404-الرازي –، مفاتیح الغیب 8/213-الثعلبي –تفسیر القرآن 
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، یصیبهم ، الذین كان عقابهم دخول نار جهنم والخلود فیهاشراب بارد یشربه الطاغون
  هم كما یأملون.وال یخفف ألمَ من شدة برده، فهو ال یروي عطشهم،  باأللم

 M 8 7  ±  °   ̄    ®L ) :٢٥النبأ.(  

ومرجعهم ، غینوتذكر اآلیات عقاب الكافرین الطا، یات عن یوم القیامة وأهوالهآلتتحدث ا 
ثم وصفت ، فأصبحوا كأنه ال شراب لهم ،وهم حقیقة یشربون شرابًا ال یستفیدون منه، إلى نار جهنم

  .الذي یشربونه بالحمیم والغساقاآلیات هذا الشراب 

ألنه من  ،أن شرابهم شراب منتنو  ،أن أهل النار ال راحة لهم وال نوم وال استقراربینت اآلیة 
، وهذا بسبب أعمالهم التي ارتكبوها في الدنیا؛ وعرقهم بین جلودهم ولحمهم مما یسیل من، صدیدهم

   من كفر باهللا وباألنبیاء.
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  المطلب الثالثالمطلب الثالث
  الصدیدالصدید  

وكیف ، ؟فما المقصود بتلك اللفظة ، نوع ثالث من أنواع األشربة التي هي ألهل النار
  .مطلبفي هذا الهذا ما ستتناوله الباحثة ، ؟استخدمها القرآن الكریم

  : المقصود بالصدید-  أوالً 

  .)1(المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ،ماء الجرح الرقیقالصدید لغًة: 

الماء الذي  هوو ، )2( من دم وقیح، سائل یسیل من بین لحم وجلد أهل النار الصدید اصطالحًا:
 t َعْن َجاِبرٍ ح ما صل ؛الخبالیعرف بطینة  ون ماوهذا السائل ُیكّ ، )3(یختلط مع الدم في الجرح
ُكلُّ ُمْسِكٍر َحرَاٌم، ِإنَّ َعَلى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َعْهًدا ِلَمْن َیْشَرُب اْلُمْسِكَر : َقالَ  النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

َأْو » َعَرُق َأْهِل النَّارِ «اَل: َقاُلوا: َیا َرُسوَل اِهللا، َوَما ِطیَنُة اْلَخَباِل؟ قَ » َأْن َیْسِقَیُه ِمْن ِطیَنِة اْلَخَبالِ 
  .)4(»ُعَصاَرُة َأْهِل النَّارِ «

  : ورود لفظة الصدید في القرآن الكریم –ثانیًا 

في سورة إبراهیم اآلیة ، مرة واحدة في موضع واحدوردت لفظة الصدید في القرآن الكریم 
  من كتب التفسیر.، ستتناول الباحثة تفسیر هذه اآلیة، 16

* M  8 7 y    �  ~  }   |  {   zL ) :١٦إبراھیم (.   

كما ، فهو ال یذهب الشعور بالعطش ؛)5(وهو لیس بماء، إن الكافر في نار جهنم یشرب ماءً 
  ، لما یتصف به من صفات؛ بمعنى أن شاربه یتكلف في ابتالعه، أن شاربه من أهل النار ال یسیغه

                                                 
  .1/292 - الفیروزآبادي -، القاموس المحیط3/246 - ابن منظور - ) انظر: لسان العرب1(
- ابن عطیة -، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز 1/90-عمر األشقر العتیبي –) انظر: الجنه والنار 2(

أبو العباس –المجید  ، البحر المدید في تفسیر القران3/32- الخازن-، لباب التأویل في معاني التنزیل 3/331
، فصل 1/152-زین الدین السالمي –، التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار 3/51-األنجري 

  ، المكتبة الشاملة.3/54-محمد عویضه –الخطاب في الزهد والرقائق واآلداب 
 -  )هـ429: المتوفى( بيالثعال منصور أبو إسماعیل بن محمد بن الملك عبد - العربیة وسر اللغة فقه) انظر: 3(

 .1/96- م2002 -  هـ1422 ،األولى الطبعة ط - العربي التراث إحیاء - المهدي الرزاق عبد: ت
  ).72، ح (3/1587- ك( األشربة) ب(بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام)  –مسلم–) صحیح مسلم 4(
  .3/331-ابن عطیة-) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز5(



  أحوال أهل النار

  )81 (

 الثانيالفصل 

  .)1( طبیعيالواللون غیر  ،ؤلموالطعم الم ،والرائحة الكریهة ،والقبح ،كالنتانة

فهو ماء للعقاب ولیس ؛ هنولكنه لیس الماء الذي یتمنو ، أهل النار یجدون ما یشربونه
طعمه ولونه ورائحته كل  ألن؛ به وأن یجدوا صعوبة في بلعهومن الطبیعي أال یستطیعوا شر ، للثواب

  .من أجسادهمخارج  قبیح فما هو إال ماء، ذلك غیر ما ألفوه في الماء الطبیعي

M  y : ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِفي َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ t،)2( َعْن َأِبي ُأَماَمةَ  صح
  ¥  ¤    £  ¢   �  ~  }   |  {   zL ) :َقاَل: "   )١٧ – ١٦إبراھیم

َوْجَهُه، َوَوَقَعْت َفْرَوُة رَْأِسِه، َفِإَذا َشِرَب َقطََّع َأْمَعاَءُه، َحتَّى ُیَقرَُّب ِإَلْیِه َفَیَتَكرَُّهُه، َفِإَذا ُأْدِنَي ِمْنُه َشَوى 
  .)3("...َیْخُرَج ِمْن ُدُبرِهِ 

الذي یعقل وینظر إلى الحدیث السابق، یرى ما یكابده أهل النار من ألوان العذاب المتنوعة، 
 rوالصورة التي وضحها الرسولحتى الشراب الذي قد یكون للتخفیف، هو للعقاب وزیادة ألمهم، 

تنفر النفوس وترهبها، وتزرع فیها الرعب الشدید، فلنلحق بأنفسنا قبل التمادي فیما یجرنا إلى نار ال 
  راحة فیها وال أمل.

  

                                                 
 –، البحر المدید في تفسیر القران المجید 2/175-شمس الدین الشربیني الشافعي - ) انظر: السراج المنیر1(

 دمشق – الفكر دار - الزحیلي مصطفى بن وهبة د -  للزحیلي الوسیط التفسیر، 3/51-أبوالعباس األنجري 
   .1187/ 2- هـ 1422 -  األولى ط -

  ، ونزیل حمص، روى عن خلق، فقد حدث عن عمر ومعاذ rاهللا  أبو أمامة الباهلي، صاحب رسول) 2(
وابن عبیدة، وروى عنه خلق كثیر منهم خالد بن معدان، والقاسم أبو عبد الرحمن. روي أنه بایع تحت الشجرة. 

  .)4/395 -الذهبي -توفي سنة ست وثمانین. ( انظر: سیر أعالم النبالء
) الذهبي: 3339، ح(2/382لتفسیر) ب( تفسیر سورة إبراهیم) ك( ا -الحاكم -المستدرك على الصحیحین) 3(

  على شرط مسلم.
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  المطلب الرابعالمطلب الرابع
  المهلالمهلكك  ماءماء

وورود لفظة المهل في ، سوف تتناول الباحثة المقصود بالمهل، أنواع أخرى من األشربة
  ن لها.وتفسیر المفسری، ریمالقرآن الك

    : المقصود بالمهل - أوالً 

غلیظ ، وهو )2( ما ذاب من صفر أو حدیدو  ،)1( وصدید المیت، والقیح، السم :لغةً المهل 
  .)3(مثل القیح والدم أسود كمهل الزیت كدردي الزیت.

م ، من صدید ود)4(شراب ألهل النار، عبارة عن ماء ساخن، انتهى حرهالمهل اصطالحًا: 
؛ لشدة األلم والعذاب، ، تنفر منه النفس، یشربه أهل النار اضطراراً )5(اختلطا مع بعضهم البعض

  أنه یخفف عنهم. منهم أمالً 

هربًا ؛ یضطر أهل النار لشربه، ال تستسیغه النفس، بأهل النار شراب سائل خاصوالمهل        
  .هات أن یحقق غرضهمولكن هی، من طعامهربًا من مذاق ما تناولوه من حر جهنم  و 

  : ورود لفظة المهل في القرآن الكریم-  ثانیاً 

، 29في سورة الكهف اآلیة ، وفي موضعین، وردت لفظة المهل في القرآن الكریم مرتین
  .ستتناول الباحثة تفسیر هذه اآلیات من كتب التفسیر، 45وسورة الدخان اآلیة 

*  M 8 7     ^  ]\  [        Z  Y  X  W  V   U  b  a  `  _L 
  ).٢٩الكھف: (

                                                 
 .1/1059-الفیروزآبادي –) انظر: القاموس المحیط 1(
، المحرر 4/428- النیسابوري –، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 11/633-ابن منظور –) انظر: لسان العرب 2(

 .3/513- ابن عطیة  –الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز 
، فصل الخطاب في الزهد 1/155- زین الدین السالمي –) انظر: التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار 3(

  المكتبة الشاملة،  -3/55- محمد عویضه –والرقائق واآلداب 
 -  هـ 1413 - العاشرة ط -  بیروت – الجدید الجیل دار - محمود محمد الحجازي، - الواضح التفسیر) انظر: 4(

 .18/13 -الطبري - ، جامع البیان في تأویل القرآن15/239 - الزحیلي - ، التفسیر المنیر3/417
: المتوفى( الثعالبي مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زید أبو -  القرآن تفسیر في الحسان الجواهر) انظر: 5(

 – العربي لتراثا إحیاء دار - الموجود عبد أحمد عادل والشیخ معوض علي محمد الشیخ: ت -  )هـ875
  .3/522 -هـ 1418 - األولى ط -  بیروت
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 ولهم، ما یأتیكم من اهللا فهو الحققل یا محمد لهم إن : قائًال له rرسوله  Uیخاطب اهللا 
ولیس المقصود التخییر على ، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر: تهدید قوي حیث قال لهم منه

ومن أراد أن ، واب فلیؤمنوٕانما یهددهم بمعنى من شاء أن ینال الث، أساس أن كال الخیارین صحیح
ثم ، ومن كفر فإن اهللا أعد للظالمین نار جهنم محاطین بنیرانها من جمیع االتجاهات، یعاقب فلیكفر

فیستغیثون ، والعطش الشدیدتصف اآلیات أن هؤالء المعذبین في النار یهربون من حر جهنم 
بئس الشراب ، من شدة حرارتهلوجوه یشوي ا، دم وقیح، كالمهل فیجدونه ماًء حاراً ، الجئین إلى الماء

اختیارهم وبأعمالهم، الذي جروا أنفسهم إلیه ب، )1(الذي اعتقدوا أنه سیخفف عنهم وساء المتكأ 
إلى ما  هربونلذلك ی؛ وعقابه لیس باألمر السهل الذي یمكن التعامل معه، فأوجبوا عقاب اهللا علیهم

  . یخفف بل یزید ما هم فیهال، فیجدونه مؤلمًا ساخناً ، عنهم شدة األلم یخفف

*  M 8 7 F  E  D  CL ) :٤٥الدخان.(  

ففي ، أال وهي الزقوم، في هذه اآلیة أحد األطعمة المخصصة ألهل النار Uیصف اهللا 
أي كأي نوع من المعادن أصبح سائًال بالتسخین  ،هذه اآلیة یبین لنا اهللا أن هذه الشجرة كالمهل

ضرب لهم مثًال بالمهل من باب أنه سیكون في  Uوكأن اهللا  .)2(یغلي في البطون ، لدرجة الغلیان
  .واهللا أجل وأعلم، أي معروفًا لهم شكًال وطعماً ، نار جهنم أمامهم

فكأنهم یعرفون أن الشراب الذي لهم في نار جهنم هو المهل، المغلي الذي ال یمر على 
 شيء إال أذابه.

َماٌء « َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: صح َعْن َأِبي َسِعیٍد َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 
ْیِت َفِإَذا ُأْقِرَب ِإَلى ِفیِه َسَقَطْت َفْرَوُة َوْجِهِه ِفیهِ  وهذا وصف مخیف، ال بد أن  .)3(»َكاْلُمْهِل َكَعَكِر الزَّ

وات األوان، ومجيء الوقت یخیف العاقل فیبتعد عنه في اآلخرة بالعمل الصالح في الدنیا، قبل ف
  الذي ال یجد فیه أحد یساعده، حتى أقرب الناس له في الدنیا.

                                                 
، الكشف 3/281- الزجاج –، معاني القرآن وٕاعرابه 18/13- الطبري –) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن 1(

 عبد -  اإلشارات لطائف، 3/303-الماوردي –، النكت والعیون 6/166- الثعلبي –والبیان عن تفسیر القرآن 
 العامة المصریة الهیئة - البسیوني إبراهیم: ت - )هـ465: المتوفى( القشیري الملك عبد بن هوازن بن الكریم
، تذكرة األریب في 3/189- البغوي –، معالم التنزیل في تفسیر القرآن 2/393- الثالثة ط -  مصر – للكتاب

، الجامع 2/247- العز بن عبد السالم –، تفسیر القرآن 1/213-جمال الدین الجوزي –تفسیر الغریب 
  .10/393- القرطبي –ألحكام القرآن 

، 206/ 4- ابن أبي زمنین –، تفسیر القرآن العزیز 22/43-الطبري –) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن 2(
 .16/149- القرطبي –، الجامع ألحكام القرآن 5/131-السمعاني –تفسیر القرآن 

  حكم الذهبي صحیح. )8786، ح(4/646ل) ك( األهوا –الحاكم –) المستدرك على الصحیحین3(
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  املبحث الثالث
  لباس أهل النار

  
  :انوفیه مطلب

  .القطران: المطلب األول
  المطلب الثاني: ثیاب من نار.
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  المطلب األولالمطلب األول
  القطرانالقطران

  المقصود بالقطران: - أوال

  .)1(انتهى حره الذي ،النحاس الذائب: بالكسر، القطرالقطران لغة: 

 شدید الحرارة؛ ألنه ال یمكن أن ،مذاب من نحاس وهو لباس أهل النار :القطران اصطالحاً 
  )2(تتم اإلذابة للنحاس إال بتعرضه للحرارة الشدیدة 

، لباسهم لیس للسترة أو للزینة، مهملَ ویزدادوا ألمًا فوق أَ ، قابهمیلبسه أهل النار فیزداد علباس 
النحاس فلو تخیل اإلنسان في الدنیا كیف تكون الثیاب المصنوعة من ، إنما هو لباس للعذاب

  والندم عما فات.، ألسرع إلى العودة إلى اهللا، الذائب المغلي
  في القرآن الكریم: قطرانال - ثانیا

̈    ©  M  ª قوله تعالى:  في القطران Uذكر اهللا   §  ¦  ¥L 
من الغلیان ؛ النحاس المذاب یكون ما یلبسونه من قمص منحیث  النار حال أهل، )٥٠إبراھیم: (

كما أن له ، )4(ألن النار تشتعل فیه بسرعة وبشدة ؛ قمصهم منه وقد جعل اهللا .)3(وشدة الحرارة 
سراع النار إ و ، لذع القطران وحرقتهمن ربعة من العذاب یجتمع علیهم األلوان األ وهكذا، رائحة منتنة
  .)5(ونتن الریح ، واللون الموحش، فى جلودهم

عظ منهم، فاآلیات تحذیر وتهدید لهم أن هذا بالغ للناس، لمن یعتبر ویت Uوبین لنا اهللا 
في الدنیا، ویوم القیامة عندما یرون العذاب عین الیقین، وما كذبوا به في الدنیا، فیتحسروا على 

  أنفسهم، ویندموا على أعمالهم.
                                                 

-أحمد مختار عمر –، معجم اللغة العربیة المعاصرة 1/463-الفیروز أبادي –) انظر: القاموس المحیط 1(
  .1/91-عمر العتیبي –، الجنة والنار 9/385- القرطبي –، الجامع ألحكام القرآن 3/1833

  المكتبة الشاملة.– 1/224-علي الصالبي –) انظر: اإلیمان بالیوم اآلخر 2(
 لتفسیر لجامعا، 3/127- السمعاني –، تفسیر القرآن 17/54-الطبري –) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن 3(

 ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن، بنا رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین -  الحنبلي رجب ابن اإلمام
 دار - محمد بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبي: رتیبوت جمع -  )هـ795: المتوفى( الحنبلي الدمشقي،
  .1/600- م 2001 - 1422، األولى ط -  السعودیة العربیة المملكة - العاصمة

 -العز بن عبد السالم  –، تفسیر القرآن3/348 - ابن عطیة –) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز4(
2/169.  

  .4/437 -وتيإسماعیل الخل –) انظر: روح البیان5(



  أحوال أهل النار

  )86 (

 الثانيالفصل 

قد ورد في السنة النبویة التحذیر من بعض األعمال التي توقع على صاحبها عقاب اهللا ل
  : ألحادیثومن هذه ا، ومنه القطران

، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقالَ أبي  عن صح   : " َأْرَبٌع ِفي ُأمَِّتي ِمْن َماِلٍك اْألَْشَعِريَّ
: اْلَفْخُر ِفي اْألَْحَساِب، َوالطَّْعُن ِفي اْألَْنَساِب، َواْالْسِتْسَقاُء ِبا نُُّجوِم، لَأْمِر اْلَجاِهِلیَِّة، َال َیْتُرُكوَنُهنَّ

النَّاِئَحُة ِإَذا َلْم َتُتْب َقْبَل َمْوِتَها، ُتَقاُم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَعَلْیَها ِسْرَباٌل ِمْن َقِطرَاٍن، «َوالنَِّیاَحُة " َوَقاَل: 
  .)1(»َوِدْرٌع ِمْن َجَربٍ 

لنا ذلك أعاذنا اهللا من الوقوع في تلك األعمال، ویرحمنا من الوقوع في العذاب، وال یكون     
  إال بالتقوى والعمل الصالح، وهذا ال یحتاج إال لإلصرار على الطاعة والتوبة.

  

                                                 
  ).29، ح(2/644-ك( الكسوف) ب(التشدید في النیاحة)  –) صحیح مسلم 1(



  أحوال أهل النار
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 الثانيالفصل 

  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  ثیاب من نارثیاب من نار  

، ثیاب مقطعة ال تستر وال تخفف حرًا وال برداً ، خاص ألهل النار اللباسنوع آخر من 
  .ألیست للعقاب ؟

M 8 7   {     z  y  x  w  v  u  t  sr  q     p  o  n    }  |
    �  ~L ) :١٩الحج(  

الفریق األول أهل ، ، أهل النار أهل الجنة، اختصموا في الدنیاعن فریقین Uیتحدث اهللا 
ووصفت بلفظ ، وقیل من نحاس، من نارومنه أن ثیابهم ، وتصف اآلیة بعض عقابهم، النار

 .)1(صت لهم للعذابألنها خص، ألنها  ممزقة غیر مستویة؛ وهو دلیل على أنها ال تستر "مقطعة"
وكالهما ثیاب مع اختالف وصف كل ، ففي النار قطع من نار، كما نقول في الدنیا قطع قماش

   .واحد منهما

الفریق الثاني أهل الجنة، فإنهم في نعیم دائم، ما بعده نعیم، لباسهم من حریر، ولهم حلي 
  یروا حالهم وحال أهل الجنة.ذهب ولؤلؤ؛ لیتنعموا ویرتاحوا؛ ولیزید ألم أهل النار عندما من 

إلحاطة  طالق لفظ الثیاب على النارإأن ، هناك من فسر قوله تعالى "ثیاب من نار"و 
إن اهللا ، )3(مع ترجیح بعض المفسرین وجود ثیاب من نار .)2(النار بأهلها كإحاطة الثیاب بالجسد

  . واهللا أجل وأعلم .تامة هذه الثیاب محیطة بهم إحاطةقد تكون ثیاب من نار و  .على كل شيء قدیر

  

  

  
                                                 

المكتبة  –1/224 - علي الصالبي –، اإلیمان بالیوم اآلخر1/91 - عمر العتیبي –) انظر: الجنة والنار1(
، بحر 12/26 -القرطبي –، الجامع ألحكام القرآن18/590 -الطبري –الشاملة، جامع البیان في تأویل القرآن

 .3/330 - البغوي –، معالم التنزیل في تفسیر القرآن2/454 -السمرقندي –العلوم
 - أبوحفص النعماني –، اللباب في علوم الكتاب3/253 -الخازن –) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل2(

 الریاض – لتوزیعوا للنشر السالم دار -  الزید علي بن أحمد بن اهللا عبد - البغوي تفسیر مختصر، 14/49
 –، النكت والعیون2/572 - النیسابوري –، إیجاز البیان عن معاني القرآن4/616 -ه1416 األولى، ط -

  .4/14 -الماوردي
  .3/430- السمعاني  –) انظر: تفسیر القرآن3(
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  حث الرابعاملب
  بكاء أهل النار وزفريهم

  

  وفیه ثالثة مطالب:  
  .بكاء أهل النار: المطلب األول
  أهل النار.وشهیق زفیر : المطلب الثاني
  صریخ أهل النار.: المطلب الثالث
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 الثانيالفصل 

  المطلب األولالمطلب األول
  بكاء أهل الناربكاء أهل النار  

، حتى أن السفن تسیر فیها، فإذا غزیرةبكاء أهل النار كثیر، ونحیبهم شدید، ودموعهم إن 
  حتى أصبح كاألخدود. ،  انقطع الدمع، خرج الدم

7 8   M  b        a  `  _        ^  ]  \  [L  تتحدث اآلیة  ،)٨٢وبة: (الت
، ولم یخرجوا معه للقتال، وقد كانوا یضحكون؛ ألنهم لم rعن الذین تخلفوا عن أمر الرسول 

، اضحكوا في الدنیا، وهذا الضحك قلیل، ولكن rیخرجوا، فجاءهم الرد من اهللا، على لسان الرسول 
لما فعلوه من الذنوب  ، جزاءً ما ستحصلون علیه في اآلخرة من العذاب، سیجعلكم تبكون كثیراً 

  .)1(والنفاق

عذاب أهل النار مستمر، وخاصة بعد أن یأمر اهللا بذبح الموت، فیحكم على أهل الجنة  إن
بكاء أهل النار، ویبقى بكاء أهل النار  یزداد أهل النار بالخلود فیها، وهناعلى بالخلود فیها، و 

باختیارهم في الدنیا، وهذا البكاء هو ندم عما  لنفاقهم وأعمالهم التي قاموا بها ، وهذا جزاءً اً مستمر 
  .یحل بهمفعلوه في الدنیا، وحسرة على أنفسهم، والعذاب الذي 

ِإنَّ َأْهَل النَّاِر َلَیْبُكوَن َحتَّى َلْو ُأْجِرَیِت «صح َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َقاَل: 
  .)2("»ْت، َوإِنَُّهْم َلَیْبُكوَن الدََّم َیْعِني َمَكاَن الدَّْمعِ السُُّفُن ِفي ُدُموِعِهْم َلَجرَ 

وال  ،فال یرقأ لهم دمع ،إن أهل النفاق لیبكون في النار عمر الدنیا"وقال ابن عباس: 
  .)3("یكتحلون بنوم

أن یتوب اهللا علیهم، ویستمرون بالبكاء على أمل  ترى الباحثة أن بكاءهم یصیبهم باأللم،و 
تعد عن المعاصي وما إلى اهللا تعالى بالطاعات، ولنبفلنتقرب   ینفع الندم وال التضرع،ولكن ال

وعلینا أن ؛ ألنه علینا أال نستهین بغضبه، وبعذابه، في المحرماتنتجنب الوقوع یغضب اهللا، و 
 شيء، فیأتینا العذاب بغتة، فال نستطیع فعل نتدارك ما بقي من عمرنا، قبل أن یأتینا ملك الموت

  .شيءوال ینفعنا الندم على 

                                                 
مسیر ، زاد ال2/334 -السمعاني -، تفسیر القرآن14/401  - الطبري -) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

 –، معاني القرآن وٕاعرابه4/274 - المظهري -، التفسیر المظهري2/285 -الجوزي -في علم التفسیر
  .2/224 -ابن أبي زمنین –، تفسیر القرآن العزیز2/78 - السمرقندي –، بحر العلوم2/463 -الزجاج

  ذهبي صحیح.حكم ال )8791، ح(4/605ك(األهوال)  -الحاكم النیسابوري - ) المستدرك على الصحیحین2(
  .5/78 -الثعلبي –) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن3(



  أحوال أهل النار
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 الثانيالفصل 

  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  أهل النارأهل النارشهیق شهیق و و   زفیرزفیر  

، ثم أن نبدأ باالستغفار، هاترى الباحثة أنه علینا بدایة أن نستعیذ باهللا من جهنم وعذاب    
   والتوبة، ثم االندفاع لتنفیذ األوامر، واجتناب النواهي.

    7 8  M  º  ¹  ¸  ¶      µ   ´  ³  ²  ±L  :8 7و، )١٠٦(هود  M  ª
  ±    °   ̄ ®  ¬  «L  :١٠٠(األنبیاء(  

حیث إن هذا الزفیر  یصیب أهل النار العذاب الشدید، ویدل على ذلك زفیرهم وشهیقهم،
یحتاج للهواء لیخفف الشعور  ، فهو نفس المغموم، بعد الزفیرهو الصوت الذي یخرج من شدة األلم

ید، وقد یشبه الشد شعروا باأللمالشهیق عذاب لهم، فیالزفیر و ، وفي الحالتین فیلجأ للشهیق باأللم
  .)1(صوت زفیرهم وشهیقهم، زفیر وشهیق الحمار

M  ¬  «  ª قرأ ابن مسعود هذه اآلیة  " في تأویل القرآن: البیانجامع ذكر صاحب 
  ²  ±    °   ̄  ®L  قال: إذا ألقي في النار من یخلد فیها جعلوا في توابیت من نار، ثم

التوابیت في توابیت أخرى، ثم جعلت التوابیت في توابیت أخرى فیها مسامیر من نار،  جعلت تلك
  .)2("یعذب غیره فال یرى أحد منهم أن في النار أحداً 

بألوان متعددة من العذاب، ومن هذه األلوان  النار أن اهللا یعذب أهل الباحثة ستنتجت
إنهم من شدة ا النفس هو عذاب لهم، ، وٕان كان كل منهما هو نفس إال أن هذالزفیر والشهیق

إلى اهللا لیخرجهم من  ونفیلجألمن یخفف عنهم العذاب، لكن ال یجدون من یجیبهم،  ونیلجأالعذاب 
بعد ، ) ١٠٨(المؤمنون:  M  ?     >   =  <  ;L 8فیجیبهم ، النار أو یخفف عنهم العذاب

  .لم یبق لهم إال الزفیر والشهیقذلك 

                                                 
 والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح، 15/479 -الطبري -) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

 الباري عبد علي: ت -  )هـ1270: المتوفى( األلوسي الحسیني عبداهللا بنا محمود الدین شهاب - المثاني
 أساتذة من نخبة - المیسر التفسیر، 9/92 - هـ 1415 األولى، ط - بیروت – العلمیة الكتب دار -  عطیة

 - هـ1430 ومنقحة، مزیدة الثانیة، ط -  السعودیة – الشریف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع - التفسیر
  .11/344 -القرطبي -، الجامع ألحكام القرآن1/330 -  م 2009

  .18/538 - الطبري -أویل القرآن) جامع البیان في ت2(
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  )91 (

 الثانيالفصل 

 )٧٧الزخرف: ( M  ;:  9    8  7  6L :ْبِن َعْمٍرو، ِفي َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ  َعْن َعْبِد اللَّهِ 

  )٧٧الزخرف: ( M   >        =  <L:َقاَل: " ُیَخلِّي َعْنُهْم َأْرَبِعیَن َعاًما َال ُیِجیُبُهْم، ُثمَّ َأَجاَبُهمْ 

َفُیَخلِّي َعْنُهْم ِمْثَل  :َقالَ ،  )١٠٧المؤمنون: ( M    9  8  7  6  5  4   3L  َفَیُقوُلوَن:
َقاَل: َفَواللَِّه َما َیْنِبُس اْلَقْوُم َبْعَد   )١٠٨(المؤمنون:  M  ?     >   =  <  ;L  الدُّْنَیا، ُثمَّ َأَجاَبُهُم:

   .)1( َهِذِه اْلَكِلَمِة ِإْن َكاَن ِإالَّ الزَِّفیُر َوالشَِّهیقُ 

یب جهنم، یخرج على أهل النار من الكافرین ، أن الزفیر هو له)2(وقد ذكر أحد المفسرین
إلى أعلى، فیصیبهم وهم بأنهم قد یخرجون من جهنم والشیاطین، فیحرقهم ویزید ألمهم، فیهربون 

، فیسقطوا إلى وعذابها، ولكن هیهات، فإن زبانیة جهنم لهم بالمرصاد، فیضربونهم بمقامع الحدید
  .أسفلها مرة أخرى، وهكذا یستمر عذابهم

  

                                                 
حكم الذهبي: على شرط ).8770، ح(4/640ك(األهوال)  -الحاكم النیسابوري -) المستدرك على الصحیحین1(

 البخاري ومسلم.
 .18/400 - الرازي - ) انظر: مفاتیح الغیب2(



  أحوال أهل النار
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 الثانيالفصل 

  طلب الثالثطلب الثالثالمالم
  أهل النارأهل النارصریخ صریخ   

7 8  M  È  ®   ¬  «L ) :٣٧فاطر(  

بصوت  نالتحمل، فیستغیثو  فیها تطیعونصل بهم العذاب إلى مرحلة ال یسیإن أهل النار 
 خالف ما كانوا ،اً ؛ لیعملوا صالحیخرجهم من النار باأللم، یطلبون من اهللا أن وصراخ مليء

وهذا اعتراف  ،)٣٧(فاطر:  M  ³  ²  ±  °  ¯ ¶  µ  ´ Lیعملونه في الدنیا، 
 یكونوا من أهل الجنة،العذاب تذكروا أن یتوبوا إلى اهللا؛ لوذاقوا منهم بذنبهم، واآلن بعد أن رأوا 

رد قوي          )٣٧(فاطر: MÂÁ  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ L فجاءهم رد اهللا تعالى: 
حیث كان لكم زمن لیس بالقصیر، وأرسلنا لكم  من اهللا لهم، ألم تأخذوا فرصتكم في الحیاة الدنیا،

M    Ã، ولكن لم تؤمنوا، ولم تصدقوا، إذًا العقول وأرسلنا إلیكم الرسلالرسل، بعد أن أعطیناكم 
  Ç  Æ  Å  ÄL  :1( )٣٧(فاطر(.  

كثیرة في الدنیا، وأن أهل النار لم یستغلوا  اً أن اهللا أعطى بني البشر فرص ةترى الباحث 
الفرص الكثیرة، ولكنهم عندما رأوا العذاب عین الیقین واشتد بهم، تذكروا ما فاتهم من  أي فرصة من

، فأخذوا یصرخون بأعلى صوتهم، متوجهین ةماالفرص دون أن یستغلوها، فأصابتهم الحسرة والند
ال لیتوبوا ویعملوا مالم یعملوه في الدنیا من األعم ؛إلى اهللا بالرجاء الكبیر أن یخرجهم من النار

الصالحة، هیهات هیهات، من أضاع فرصته في الدنیا فال فرصة له في اآلخرة، فلتذوقوا عقاب 
عنادكم وتكبركم عن اإلیمان والطاعة، ولنوجه أنفسنا إلى استغالل الفرص، ولنطع اهللا قبل أن یأتي 

  وقت ال ینفع فیه صراخ وندم وحسرة.

  )٦٤(المؤمنون:  M   Y  X     W  V  U  T      S  RL  8 7         وفي آیة أخرى                     

أن اآلیة تتحدث عن الذین تكبروا ، ترى الباحثة )2(بعد االطالع على بعض كتب التفسیر    
من كانوا في سعة العیش ورغد م، منهم ، فإذا أخذ اهللا المتنعمینعن الطاعة، وأصروا على كفرهم
                                                 

 عزت محمد دروزة -  ثالحدی التفسیر، 1/690 -السعدي - ) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان1(
 -الطبري -، جامع البیان في تأویل القرآن5/291 - ه 1383 ط - القاهرة – العربیة الكتب إحیاء دار -

 -، تفسیر القرآن3/208 - القشیري - ، لطائف اإلشارات3/111 - السمرقندي - ، بحر العلوم20/476
  .4/361 - السمعاني

، مدارك 12/135 - القرطبي - ، الجامع ألحكام القرآن2/378 -العز بن عبد السالم -) انظر: تفسیر القرآن2(
= - أبو العباس األنجري - ، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید2/473 -النسفي -التنزیل وحقائق التأویل
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فإذا هم في عذاب لم یعتادوا على ما هو أخف منه  النار،األموال واألوالد والراحة، وهم من أهل 
  *]  \  [^  _    `  M  b   a رد اهللا علیهم؟  ذافي الدنیا، فما كان منهم إال الصراخ الشدید، فما

e  d      l  k  j   i  h  g   fL ) :ال تستغیثوا الیوم وقد ٦٦ – ٦٥المؤمنون ،(
، فقد نا الذي أصابكم لن یخلصكم منه شيء؛ ألن عذاببشيء، فلن ینفعكم صراخكم نزل بكم العذاب

وها، وولیتم عنها مدبیرین موها كذبتم، وكفركم بآیات اهللا، كنتم إذا سمعتاستحققتموه بما كسبت أیدیكم
سماع آیاته، واآلن تریدون عفوه وجنته، ولكن كل فرصكم و  كرهتم اإلیمان باهللا ،اهیة سماعهار ك

أوامر اهللا فال عفو عنه، فلننظر في حال أهل النار،  لىر عن تكبَّ مفأضعتموها باختیاركم، 
هل الجنة یتنعمون یستمرون بالصراخ واالستغاثة، وال استجابة لهم، فیرجعون لأللم والصراخ، بینما أ

  اهللا أن یجعلنا من أهل الجنة، وأن یبعدنا عن النار وأهلها. بالنعم، فلندع

وأصحابه یتحدثون، فقالوا  ساكتاً  بن عبد العزیز یوماً  سفیان، قال: كان عمر قد روي عنو "
في أهل الجنة كیف یتزاورون فیها، وفي  كنت مفكراً «له: ما لك ال تتكلم یا أمیر المؤمنین؟ قال: 

  .)1("ثم بكى» أهل النار كیف یصطرخون فیها

                                                                                                                                               
 الدمشقي ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو -  العظیم القرآن تفسیر، 3/586=
 - هـ1420،  الثانیة ط -  والتوزیع للنشر طیبة دار - سالمة محمد بن سامي: ت -  )هـ774: المتوفى(

، تیسیر الكریم الرحمن في 13/162 -البقاعي -، نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور5/482 -  م 1999
  .1/554 -السعدي - تفسیر كالم المنان

 بابن المعروف القرشي األموي البغدادي قیس بن نسفیا بن عبید بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو - والبكاء الرقة)1(
 ط -  لبنان – بیروت حزم، ابن دار -  یوسف رمضان خیر محمد: ت - )هـ281: المتوفى( الدنیا أبي

  .1/71 - م1998 - هـ 1419 الثالثة،
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  املبحث اخلامس
  كالم أهل النار وندمهم

  

  وفیه ثالثة مطالب :
  محاورتهم ألنفسهم.: المطلب األول
  محاورتهم للمالئكة. :المطلب الثاني
  محاورتهم ألهل الجنة.: المطلب الثالث
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  المطلب األول المطلب األول 
  محاورتهم ألنفسهممحاورتهم ألنفسهم

، اهللا لطاعة لدنیا أصدقاء؛ ألنهم یسیرون على طریق واحد، مخالففي ا كان أهل النار
، یكره كل یعاقبهم اهللا، أصبحوا أعداءً  لكنهم عندما أصبحوا في نار جهنم عذابه، وبذلك استحقوا

واحد منهم اآلخر ویتخاصمون ویلقون باللوم على بعضهم البعض، فكان حوار أهل النار مع 
  : عدة أقسامقسم إلى لبعض، وحوارهم هذا ینبعضهم ا

  حوار وتخاصم أهل النار مع من عبدوهم من دون اهللا. - أوالً 

  حوار وتخاصم أهل النار من من أضلوهم وأغووهم. - ثانیاً 

   ؤالءـ، وقام هثالثًا: حوار وتخاصم أهل النار مع قادتهم الظالمین الذین سعوا في األرض فساداً 
  في الدنیا.دهم یبتأی - هل النارأ- 

  ألول: حوار وتخاصم أهل النار مع من عبدوهم من دون اهللا:القسم ا

7 8  M b  a   `  _*  f        e  d*    k  j  i  h*    r  q    p          o  n  m
*    w  v  u  t*|       {    z  y*   ¢  ¡  �  ~*     ¦  ¥     ¤L :٩٤ (الشعراء-  

١٠١(.  

مع من اتبعوهم من دون  نیوم ال ینفع الندم، یختصمو  أهل النار إن، )1(وقد قال المفسرون    
اهللا، من الشیاطین واألصنام، فیلقیهم اهللا على وجوههم یكب بعضهم على بعض، فینظر أهل النار 

في الضالل المبین،  تباعهم كانواابإلى من عبدوهم، وهم معهم في نار جهنم، فیقسموا بأنهم 
طاعة المؤمنین لرب العالمین، مستنكرین أنهم فعلوا ذلك،  دما أطاعوهم،عن أواویعترفوا بأنهم أخط

وأنه كان األجدر بهم طاعة اهللا، وما هذا إال ندم منهم، ولكنه جاء متأخرًا، حیث ندموا في وقت ال 
كم اللهم، ولكن أین عقلكم؟، ألم یعطن هم السبب في ضیبأن هؤالء المجرم اینفع فیه الندم، ویعترفو 

عنادكم واستكباركم، بلتم تقلید اآلباء واألجداد فكنتم إمعة، تفكروا به؟، ولكنكم فضَّ اهللا عقًال سلیمًا ل
من األسباب التي أوجبت عقاب اهللا علیكم، وهم یتحاورون ویتخاصمون ینظرون  كان جزءاً كل ذلك 

فیرون األنبیاء والمالئكة یشفعون للمؤمنین، فیتحسرون على أنفسهم قائلین: ال یوجد من  ،حولهم

                                                 
 - عیون، النكت وال2/559 -السمرقندي -، بحر العلوم19/367-الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

 -ابن جزي -، التسهیل لعلوم التنزیل4/143 -البیضاوي - ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل4/178 -الماوردي
2/92 .  
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طلب الرجوع إلى الدنیا لیكونوا من جد قریبًا یهتم ألمرنا، وهنا یلجأون لشفع لنا أو یهتم بنا، وال نی
  المؤمنین، ولكن هیهات هیهات. 

  :حوار وتخاصم أهل النار مع من أضلوهم وأغووهمالقسم الثاني: 

7 8  M  /   .   -   ,  +*  6  5  4           3    2  1*    <  ;   :  9  8*      ?  >
  H  G         F  E   DC  B  A  @*  P  O  NM  L  K  J*     U         T  S  RL  :الصافات)

٣٢ – ٢٧(.  

هناك لوم وخصام یدور بین أهل النار ومن كان له فكر مخالف : إن )1(وقد قال المفسرون    
، سأل بعضهم بعضاً ، حیث أقبلوا على بعضهم یتخاصمون ویوأثر فیهم -من اإلنس والجن -  للدین

قائلین لقد غررتمونا، لقد كنتم تأتوننا عن الیمین، فكنتم تخدعوننا وتوهموننا أن مقصودكم من 
الدعوة لهذه العقیدة والفكر الباطل هو نصرة الحق، ووثقنا بكم وصدقناكم، فاتبعناكم، فیردوا علیهم، 

وهنا قبلتم منا؟،  مَ لِ ننا لم نجبركم، فَ أنتم لم تكونوا أصًال مؤمنین لنزیل عنكم صفة اإلیمان، كما أ
 ،؟، فالغوایة وقعت لهمیعترفوا بأن ما یصیبهم من عذاب هو حق من اهللا، وهو واجب الوقوع علیهم

یغووهم، وكل ما یدور بینهم من جدال وخصام هو من قبیل  وقد استطاع أصحاب الفكر الباطل أن
   التوبیخ واللوم.

  :مع قادتهم الظالمین  ل النارالقسم الثالث: حوار وتخاصم أه

7 8  M  «  ª  ©   ̈               §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }
        ±  °   ̄ ®  ¬*    ¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹           ̧  ¶  µ  ´  ³L 

  )٤٨ – ٤٧(غافر: 
القادة یجري بین أهل النار و  ن هناك جداالً : إ)2(وقد قال المفسرون في تفسیر اآلیات    

الظالمین في نار جهنم، حیث یقول أهل النار من الضعفاء للمستكبرین من القادة، الذین سنوا 
، نحن اتبعناكم في الدنیا ونفذنا أوامركم واجتنبنا نواهیكم، وكنا تباعهااقوانین، وطلبوا من الضعفاء ال

اب الذي نحن فیه، فكانت تخفیف العذ یدین لكل ما قلتموه، فهل تستطیعونمحبین لكم في الدنیا، مؤ 

                                                 
، 5/8 -البیضاوي -، أنوار التنزیل وأسرار التأویل21/31 -الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

  .8/143 -الثعلبي -فسیر القرآن، الكشف والبیان عن ت26/330 -الرازي -مفاتیح الغیب
، 4/136 -ابن أبي زمنین -، تفسیر القرآن العزیز21/398 -الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن2(

 .5/24 -السمعاني -، تفسیر القرآن5/157-الماوردي - النكت والعیون
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لو استطعنا  ناإلجابة من المستكبرین الظالمین، كلنا في النار، وقد وقع علینا العذاب، وكأنهم یقولو 
  معكم في نار جهنم، قد حكم اهللا بین العباد، فال تبدیل لحكم اهللا. اوجدتمونتخفیف العذاب لما 

  M 8 7  C  B  A  @  ?    >   =   <  ;  :  9  8  7  F  E  D
  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  QP  O  N   M  L  KJ  I   H  GL 

  .)٢١(إبراهیم: 

هو یوم القیامة، و من مشاهد تتحدث عن مشهد  : إنها)1(وقد قال المفسرون في تفسیر اآلیة    
ن تهم من الظالمین المستكبرین، ورؤیتهم للعذاب جعلهم یتجادلو وقوف أهل النار أمام قاد

، حیث قال أهل النار للقادة الظالمین لقد اتبعناكم في الدنیا، فهل تخففون عنا العذاب ونویتخاصم
لهم، لو هدانا اهللا وأرشدنا إلى طریقة تخفف عنا العذاب،  ینفجاء رد الظالم الذي نحن فیه،

رب ألخبرناكم بها وخففنا عنكم، ولكن أصابنا الخوف والجزع، فمهما كان ما أصابنا، ال مفر وال مه
  مما نحن فیه من العذاب. 

وقد كان هناك موقف للظالمین، من الذین اتبعوهم ونفذوا أوامرهم في الدنیا، عند دخولهم     
M  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À*  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í النار، وقد بینه قوله تعالى: 

 Ù  Ø  ×Ö  Õ  ÔL :٦٠ – ٥٩( ص(     

 ،الظالمینفوجین من یدور بین  اً حوار  ن هناك: إ)2(اآلیاتقال المفسرون في تفسیر هذه     
فوج دخل في النار ووقع في العذاب الشدید، وفوج آخر یلقى في نار جهنم، فعندما أخبروا بأن 

، فرد علیهم الفوج، هناك فوج مقدم علیهم، قال الظالمون ال مرحبًا بهم، ال یوجد لهم اتساع عندنا
في هذا العذاب؛ ألنكم من قمتم بإضاللنا، لكن ما تراه  اتم من أوقعتمونبكم، فأن اً أنتم من ال مرحب

فیما هم فیه من العذاب؛ ألنهم لم یفكروا ویتدبروا في خلق اهللا، وٕاال لوصلوا إلى  سببالباحثة أنهم 
، وهذا ال َجَنْتُه أیدیهمما وصل إلیه أهل الجنة، وكذلك بسبب استكبارهم وعنادهم، فما هم فیه مما 

  ني تبرئة الظالمین الذین لهم دور كبیر في إغواء كثیر من الناس المستعدین لذلك. یع

                                                 
، 2/366 -ابن أبي زمنین -العزیز، تفسیر القرآن 16/558 -الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

، الوجیز في 3/129 - الماوردي - ، النكت والعیون5/313 -الثعلبي - الكشف والبیان عن تفسیر القرآن
  .1/580 - الواحدي -تفسیر الكتاب العزیز

، أنوار التنزیل 4/450 -السمعاني -، تفسیر القرآن21/230 -الطبري -) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن2(
، الجواهر الحسان في تفسیر 7/79 - ابن كثیر - ، تفسیر القرآن العظیم5/32 -البیضاوي -وأسرار التأویل

  .2/236 -الشیخ علوان - ، الفواتح اإللهیة والمفاتح الغیبیة5/73 -الثعالبي - القرآن
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  لمطلب الثانيلمطلب الثانياا
  محاورتهم للمالئكةمحاورتهم للمالئكة

محاولة منهم للتخلص من ومالك خازن النار، وذلك  ،وبین خزنة النار ،لقد وقع حوار بین أهل النار
  : یأتيعذاب النار الشدید، وتفصیل الحدیث عن ذلك كما 

  :خزنة النارو  حوار أهل النار - أوالً 

»  ¬  ® ̄   °   ±   M  ³  ²  8 7، غالظ شداد إن خزنة النار مالئكة
  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ   ´L ) :لهم ، )٦التحریم

رؤساء خزنة من أنواع العذاب المختلفة ألهل النار،  اً ، ویعد هذا المنظر نوعمرعب منظر مخیف
ویطلق علیهم زبانیة ، )٣٠(المدثر:  MX  W  V   L كما ورد في قوله تعالى  ،تسعة عشرجهنم 
، هؤالء الزبانیة موكلون بإیقاع شتى ألوان العذاب )١٨(العلق:  M      Á  ÀL  8 7 ،جهنم

 U ، M 8 7  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »Lنار؛ تنفیذًا ألوامر اهللا على أهل ال
  .)٦التحریم: (

M 8 7  Â  Á  ،إلى خزنة جهنم ونفیلجأتخفیف العذاب عنهم، أهل النار یتمنون و 
  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃL  :٤٩(غافر(  

لجأ أهل النار إلى خزنة جهنم یستغیثون من : )1(وقد قال المفسرون في تفسیر اآلیة
فیه، وا وقعالعذاب الذي هم فیه، طالبین منهم أن یدعوا اهللا لهم أن یخفف عنهم العذاب الذي 

وإلظهار مدى ما هم فیه من العذاب، طلبوا منهم أن یدعوا اهللا أن یخفف عنهم یومًا من العذاب، 
لقد  وما هذا إال دلیل عظیم على شدة ما یتعرضون له من العذاب، فما هو رد خزنة جهنم علیهم؟،

هم مباشرة وٕانما بعد یقال أن الرد لم یأت نزع اهللا من قلوب المالئكة أي شفقة أو رحمة بأهل النار،
!  "  #  M 8 7 فترة من الزمان، جاءهم رد یبعد عنهم أي أمل في تخفیف العذاب، 

   3  2   1  0  /  .  -,  +  *)    (  '&  %  $L ) :٥٠غافر( ،
سؤال خزنة النار ألهل النار یزرع في نفوسهم الحسرة والندم واأللم الشدید، ألنه دلیل على بقاءهم 

نون لكم ألن سبب العذاب قد وقع منهم، حیث سألوهم ألم یرسل لكم اهللا رسًال یبیّ  في العذاب؛
؟، ومعهم البینات التي تثبت صدق ما جاءوا به؟، فأجابوا بنعم، أي الخطأالطریق الصحیح من 

                                                 
ائف ، لط4/137 - ابن أبي زمنین - ، تفسیر القرآن العزیز3/209 - السمرقندي - ) انظر: بحر العلوم1(

 - القرطبي -، الجامع ألحكام القرآن27/522 -الرازي -، مفاتیح الغیب3/309 -القشیري - اإلشارات
  .5/60 - البیضاوي -، أنوار التنزیل وأسرار التأویل15/322
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أنهم یعترفون بعدم وجود حجة لهم عند اهللا، فكان رد خزنة جهنم علیهم، ادعوا بأنفسكم فنحن ال 
ى ذلك، كما أنه ال یمكن أن نشفع إال لمن هو مؤمن وأنتم لستم كذلك، أو لمن سمح لنا نجترئ عل

نتم لستم منهم، فلتدعوا بأنفسكم، ویوضح لنا اهللا أنهم مهما استمروا في الدعاء أ، و ماهللا أن نشفع له
  فال استجابة لهم، كأنهم لم یدعوا؛ ألن دعاء الكافرین في ضالل.

التفسیر السابق لآلیة، أن لجوء الكافرین لخزنة جهنم ما هو إال  لوما تراه الباحثة من خال
الذي یشعرون به، والرد الذي  ینالشدیدواأللم دلیل كبیر على ما یعانیه أهل النار من العذاب 

دلیل كبیر على خلودهم في نار جهنم، فال شفاعة لهم، فلنسارع لنكسب رحمة اهللا بنا، جاءهم 
یشفع له عند  یر ممن یبحث عمن، قبل أن نصك بالتوبة والعمل الصالحوذل لنا  rوشفاعة نبیه 

  .جدوال ن U اهللا
  حوار أهل النار ومالك: - ثانیاً 

إلى   ءباللجو فأشاروا على بعضهم أهل النار من رد خزنة جهنم على استغاثتهم،  یئس
لزخرف: (ا M 8 7  >        =  <  ;:  9    8  7  6L  ،ورئیس الخزنة مالك خازن جهنم

فیسكت  یسألون الشفاعة كي یهلكهم اهللا ویمیتهم، فتحصل لهم الراحة من العذاب واأللم، ،)٧٧
M  7  6  صح َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، ِفي َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ ، مالك عنهم ما شاء اهللا

    >        =  <  ;:  9    8L  :َث َعْنُهْم َأْلَف َسَنٍة، ثُمَّ َقاَل: ِإنَُّكْم َقاَل: " َمكَ  ،)٧٧(الزخرف
یجیبهم، هل أجابهم بما یریحهم مما هم فیه من العذاب؟ أم أجابهم بما یزید من  إنه ،)1("َماِكُثونَ 

انتظار، أصابهم  لجاءهم الرد بعد طو ، )٧٧(الزخرف:  M  >        =  <L ؟، عذابهم وألمهم
، ، فرده تأكید على عدم خروجهم من النار وعذابهاعذاب على عذاببالیأس واأللم الشدید، وزادهم 

وهذا الرد دلیل على عدم  ،وفاقاً  فهم خالدون في عذاب دائم ال یخفف عنهم، وال یخرجون منه، جزاءً 
  .)2(موتهم، فهم في عذاب خالد

                                                 
، 2/487ك(التفسیر) ب(تفسیر سورة الزخرف)   - الحاكم النیسابوري -) المستدرك على الصحیحین1(

 حكم الذهبي: صحیح.).3677ح(
 فواز سعد: ت - )هـ1421: المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد - الواسطیة العقیدة شرح) انظر: 2(

، الجنة 1/63 - هـ1419 الخامسة، ط -  السعودیة العربیة المملكة الریاض، الجوزي، ابن دار - الصمیل
 بن صالح -  واإللحاد الشرك أهل على والرد االعتقاد صحیح إلى اإلرشاد، 1/107 - عمر العتیبي -والنار
 المناوئین دعاوى، 1/169 - م1999 - هـ1420، الرابعة ط -  الجوزي ابن دار -  الفوزان اهللا عبد بنا فوزان
 والتوزیع، للنشر الجوزي ابن دار - الغصن العزیز عبد بن صالح بن اهللا عبد. د  - تیمیة ابن اإلسالم لشیخ

، جامع البیان في 1/587 -د عبد اهللا الغصن - ابن تیمیة. هـ 1424 األولى، ط -  السعودیة العربیة المملكة
جمال  -، زاد المسیر في علم التفسیر3/264 -السمرقندي - ، بحر العلوم21/645 -الطبري -تأویل القرآن

  .2/243 - ابن رجب الحنبلي -، تفسیر القرآن4/84 -الدین الجوزي
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*   +  M 8 7 ون إلى اهللا بالدعاء ن تخفیف العذاب بواسطة مالك، یلجأوبعد یأسهم م
,   1  0  /  .  -*    9  8  7  6  5  4   3L ) :١٠٦المؤمنون – 
١٠٧(    

یطلبون العودة لعمل ما یبعدهم عن النار ویدخلهم الجنة، ولكن هیهات هیهات، لقد أضعتم 
;  >  =   <     M 8 7 الفرصة، وأنتم اآلن في عذاب وفي وقت ال ینفع فیه الندم وال العمل، 

    ?L ) :وهذا فیه قطع ألي أمل في خروج أهل النار من النار.)١٠٨المؤمنون ،  

یقولون: ادعوا ربكم فال أحد خیر من ..." :قال rرسول اهللا أن  t الدرداء وأب ىرو  
                 فیجیبهم، )١٠٦المؤمنون: ( M  1  0  /  .  -  ,  +   *L ربكم، فیقولون: 

 M    ?     >   =  <  ;L ) :فعند ذلك یئسوا من كل خیر، وعند ذلك «قال:  )،١٠٨المؤمنون
  .)1(»یأخذون في الزفیر والحسرة والویل

لقد وصل بهم الحال إلى طلب وتمني الموت، وهذا في نظرهم أخف مما هم فیه، ولكن 
باأللم الشدید، وتدفعهم للندم على ما اقترفوه في  همتصیب ،على طلبهمردًا اإلجابة التي جاءت 

أي خلودهم  ،أودت بهم إلى نار جهنم، كما أن تلك اإلجابة دلیل على عدم موتهمالدنیا، من ذنوب 
لقد حق علیهم القول وصاروا إلى مكان ال ینفع فیه دعاء وال ندم، فهذا  في نار جهنم وعذابها،

روج من النار، وال تخفیف من عذابها ولن یصیبهم ــ، فال خرفض دائم لكل ما یطلبوه أو یتمنوه
 M 8 7    &   %  $  #  "     !L  ،ر منتهٍ ـــــــم غیـــــل لهم عذاب دائـــــوت، بـــــم
 L!  "  #  $  %   &  '  )    (*   +   ,  -  M 7 و، )٧٤رف: ــــالزخ(
م في نار جهنم وعدم خروجهم منها، فخوفًا على ، هذه اآلیات دلیل كبیر على بقائه)٣٧المائدة: (

حظات والمراحل المؤلمة من العذاب الشدید واأللم العظیم واالستغاثة التي أنفسنا من المرور بهذه الل
نتقرب إلى اهللا بالطاعات، ل، و حتى ال نلقى في النارال تفید، لنسرع إلى االبتعاد عما یغضب اهللا 

     لنحصل على شفاعته، فندخل الجنة. r فنحصل على رضاه، ونتبع سنة نبیه المصطفى

    

                                                 
حكم الترمذي:  -)2586، ح(4/707طعام أهل النار)  ك(صفة جهنم) ب( ما جاء في صفة -) سنن الترمذي1(

  لیس بمرفوع.
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  المطلب الثالث المطلب الثالث 
  ورتهم ألهل الجنةورتهم ألهل الجنةمحامحا

  

  :)1(طبقات العصاة من أهل التوحید إلى ثالثة ینقسم

: من رجحت حسناتهم على سیئاتهم، هؤالء یدخلون الجنة دون أن تمسهم الطبقة األولى
  النار، وهذا رحمة من اهللا لهم.

: من تساوت حسناتهم مع سیئاتهم، فمنعتهم الحسنات من النار، ومنعتهم الطبقة الثانیة
ات من الجنة، فیبقوا بین الجنة والنار، إلى أن یشاء اهللا فیدخلوا الجنة، فیروا نعیمها، فیكونوا السیئ

  ، وهؤالء یطلق علیهم األعراف.ممن یخاطبون أهل النار
َقاَل: " َأْصَحاُب اْألَْعرَاِف َقْوٌم َتَجاَوَزْت ِبِهْم َحَسَناُتُهُم النَّاَر، ، t )2(صح َعْن ُحَذْیَفةَ 

َتْجَعْلَنا ْت ِبِهْم َسیَِّئاُتُهْم َعِن اْلَجنَِّة، َفِإَذا ُصِرَفْت َأْبَصاُرُهْم ِتْلَقاَء َأْصَحاِب النَّاِر، َقاُلوا: َربََّنا َال َوَقُصرَ 
َجنََّة َفِإنِّي َقْد ُقوُموا اْدُخُلوا الْ «َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن. َفَبْیَنَما ُهْم َكَذِلَك ِإِذ اطََّلَع َعَلْیِهْم َربَُّك. َقاَل: 

M 8 7  s  r    q  p ، وهناك حوار یدور بین األعراف وأهل النار، )3(»َغَفْرُت َلُكمْ 
  }        |  {   z  y  x  w  v  u  t*   ̈ §¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  �

   °   ̄ ®  ¬  «   ª  ©L ) :٤٩ – ٤٨األعراف(  

                                                 
: المتوفى( الحكمي علي بن أحمد بن حافظ - األصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج) انظر: 1(

 م 1990 - هـ 1410، األولى ط -  الدمام – القیم ابن دار -  عمر أبو محمود بن عمر: ت  -  )هـ1377
- 3/1023.  

بن جابر بن ربیعة بن عمرو بن جروة، ویكنى  -ویقال: حسیل - واسمه حسل -والیمان لقب -یفة بن الیمان) حذ2(
بأسماء  rلقربه منه وثقته به، وأخبره رسول اهللا  rأبا عبد اهللا، شهد أحدًا وما بعدها، صاحب سر رسول اهللا 

عن  rیقول: كان الناس یسألون رسول اهللا ] بتبوك، كان حذیفة 2المنافقین الذین بخسوا بعیره لیلة [العقبة] [
 الخیر، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن یدركني. وواله عمر بن الخطاب المدائن، فأقام بها إلى حین وفاته.

   علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال - والملوك األمم تاریخ في المنتظم(انظر: 
 الكتب دار - عطا عبدالقادر مصطفى عطا، القادر عبد دمحم: ت -  )هـ597: المتوفى( الجوزي محمد بنا

  ).5/104 - م 1992 - هـ 1412 األولى، ط - بیروت العلمیة،
حكم  ).3247، ح(2/350ك( التفسیر) ب( تفسیر سورة األعراف)  - الحاكم - المستدرك على الصحیحین )3(

  الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.
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، فیسألونهم إنكارًا بأسمائهمیعرفونهم فإن أصحاب األعراف ینادون بعض أهل النار ممن 
 عنكم شیئًا، والذین أقسمتم أنهم لن یدخلوا قوتكم على الحق في الدنیا لم تغنِ وسخریًة، أن جمعكم و 

، وهنا )1(الجنة من المؤمنین هاهم دخلوها، وهنا تأتي رحمة اهللا ألصحاب األعراف فیدخلوا الجنة
، والسخریة التي تقع علیهم من أهل الجنة؛ ألنهم اآلن نرى بقاء واستمرار ندم وحسرة أهل النار

  یطلبون من أهل الجنة بعض النعم بینما في الدنیا كانوا دائمي االستهزاء بهم، وتعذیبهم.
، هؤالء یدخلون النار، من رجحت سیئاتهم على حسناتهم، وهم من أهل التوحید: الطبقة الثالثة

إلى أن یخرج منها من  r ؤالء من یشفع فیهم الرسولویعذب كل واحد منهم على قدر سیئاته، وه
، لم یدخل قلبه اإلیمان ولو كان في قلبه مقدار ذرة من إیمان، وال یبقى فیها إال من كان عكس ذلك

  .قلیًال، فهو من الخاسرین

یبدأ حوار أهل الجنة وأهل النار عند انطالقهم كل إلى مكانه، أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النار، فینطلق أهل الجنة فرحین إلى نعیم من اهللا ویصحبهم نور قوي یضيء لهم النار إلى 

الطریق، سواء كان نور الجنة أو نور عملهم الصالح، وفي أثناء انطالقهم للجنة، یسیر معهم هذا 
 كما أهل النار في الظالم، وهنا ینادي أهل النار أهل الجنة قائلین لهم نْ خلفهم مِ  نْ النور، تاركًا مَ 
M 8 7  E   D   C  B  A  @  ?  >       =  <  ;  :  9  :ذكر اهللا عنهم

      S       R  Q  P   O  N  M  L  K       J  I  H      G  FL ) :وقد جاءهم ،  ) ١٣الحدید
الرد من أهل الجنة مؤلمًا؛ ألنهم لن یشفقوا علیهم ولو بجزء بسیط من النور، وذلك ألنهم ال 

، وتستمر مناجاة ة، كان األجدر بهم أن یشفقوا هم على أنفسهم، فیعملوا الصالحاتیستحقون الشفق
7 8 م والندم والحسرة، ــــاأللن ـــــمد ـــأهل النار ألهل الجنة، وهي مناجاة ال تعود علیهم إال بمزی

 M  g  f   e  d  c   b  a  `  _  ^       ]       \  [  Z  YX  W  V  U
     i  hL )لقد كنتم معنا في الدنیا، ولكن لم تكونوا معنا في الطاعة والعمل ١٤حدید: ال ،(

  الصالح؛ لذلك فأنتم لستم معنا في اآلخرة.
یحدث بینهم حوار یظهر مدى  وأهل النار في النار، ،وعندما یصبح أهل الجنة في الجنة

والحسرة التي یعاني منها النعم التي یتنعم بها أهل الجنة، ومدى األلم والعذاب والبؤس والندم 
!  "  #  $  %   &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  M 8 7  1  0 أصحاب النار، 

  >  =  <  ;   :  9  8  7  65  4  32L ) :بعد دخول أهل الجنة الجنة، )٤٤األعراف ،

                                                 
، معالم التنزیل في تفسیر 2/185 - السمعاني -، تفسیر القرآن1/519 - السمرقندي - ) انظر: بحر العلوم1(

  .2/195 - البغوي - القرآن
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الجنة نادى أصحاب یخاطبون أهل النار عن النعیم الذي هم فیه، وقد قال المفسرون في تفسیرها: 
بهاعلى لسان رسله،  U ننا عند دخولنا الجنة وجدنا كل النعم التي وعدنا اهللاإأصحاب النار، 

من عذاب، لمن خالف أمر اهللا للمؤمنین الطائعین التائبین، فهل وجدتم ما جاء على لسان الرسل 
الندم ، وهذا من باب السخریة بأهل النار وزرع وعصاه، وأصر على المعصیة، وكفر به وبرسله

، ویأتي اعتراف أهل النار في وقت ال ینفع فیه االعتراف، وهنا یقوم وتوبیخًا لهم والحسرة في قلوبهم
بین أهل الجنة وأهل النار، یسمعه جمیع الخالئق، أن رحمة اهللا قریب من المحسنین، ولعنته  منادٍ 

@  M 8 7 اهللا، ، ثم بینت اآلیات من هم الظالمین الذین حقت علیهم لعنة تصیب الظالمین
       I  H  G  F    E  D      C  B  AL ) :كما أن األعراف الذین )1() ٤٥األعراف ،

تساوت حسناتهم وسیئاتهم ینظرون إلى أهل النار ویدعون اهللا أال یكونوا معهم، وینظرون إلى أهل 
ن أهل الجنة وأهل منون الدخول عندهم، ویلقون علیهم السالم، كما أنه یسهل التمییز بیتالجنة وی

M 8 7  U  TS        R  Q  P   O  N  ML  K النار، بمجرد النظر في وجوههم، 
  _  ^  ]   \   [Z  Y  X  W  V*     m  l  k  j  i  h       g   f   e  d  c  b

  nL ) :٤٧ - ٤٦األعراف  (  

هل الجنة وأهل النار تفسیر اآلیات أن الحوار الذي یدور بین أ لما تراه الباحثة من خال    
یظهر مدى شكر أهل الجنة اهللا على نعمه، التي أنعمها علیهم في الدنیا، بهدایتهم إلى الطریق 
الصحیح، وفي اآلخرة بدخولهم الجنة، وتنعمهم في نعیمها الدائم، وكذلك یظهر مدى األلم الشدید 

 علوه في الدنیا من ذنوب،محتمل، الذي یتعرض له أهل النار، واعترافهم بما فالوالعذاب غیر 
االعتراف، وهذا دلیل قوي على  اعترافهم جاء في وقت ال ینفع فیه وا، ولكنواعترافهم بأنهم أخطأ

ندمهم وتحسرهم على ما أضاعوه من وقت في الدنیا، بعیدًا عن طاعة اهللا، وهذا نقمة من اهللا 
لیهم في اآلخرة بمعاقبتهم بالدخول علیهم في الدنیا، حیث إنهم ضلوا عن الطریق المستقیم، ونقمة ع

  في نار جهنم والوقوع في عذابها.

                                                 
، الكشف والبیان 1/517 -السمرقندي -، بحر العلوم12/446 -الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

، الفواتح اإللهیة 1/569 - النسفي - ، مدارك التنزیل وحقائق التأویل4/234 - الثعلبي  -عن تفسیر القرآن
 بن العزیز عبد بن فیصل -  القرآن دروس في الرحمن توفیق، 1/250 - نعمة اهللا علوان -والمفاتیح الغیبیة

   اهللا عبد بن العزیز عبد: ت -  )هـ1376: المتوفى( النجدي الحریملي المبارك حمد ابن فیصل
 للنشر العلیان دار الریاض، -  السعودیة یةالعرب المملكة العاصمة، دار -  محمد آل الزیر إبراهیم بنا

 مع، 2/236 -الشوكاني -، فتح القدیر2/212 -م1996 - هـ 1416 األولى، ط -بریدة –القصیم والتوزیع،
 الثقافة دار بالریاض، الفضیلة دار - السالوس علي أحمد بن علي د -  والفروع األصول في عشریة االثنى
    .1/543 - م 2003 - هـ1424 السابعة، ط -بمصر القرآن دار مكتبة بقطر،
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̧   M  ¼  »   º  ¹  :یقول Uویستمر الحوار، فإن اهللا       ¶  µ   ́ ³  ²
  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½L ) :وهنا الرجاء والتذلل من ، )٥٠األعراف

التي في الجنة، من ماء وطعام، وهذا  لیهمیعطوهم قلیًال من نعم اهللا عأهل النار ألهل الجنة؛ حتى 
مما ال یستغني عنه اإلنسان، ولكن إجابة أهل الجنة لطلب أهل النار، قطع ألي أمل عند أهل 

  .)1(النار بالحصول على أي مساعدة من أهل الجنة، فإن اهللا حرم تلك النعم على الكافرین

ش الشدیدین، فاستغاثوا بأهل الجنة، نزل بأهل النار العذاب الشدید، وأصابهم الجوع والعط    
أن أهل علیهم، وهم ینتظرون اإلجابة، ظنًا منهم  U یطلبون منهم قلیًال من الماء، ومما أنعمه اهللا

مها اهللا علیهم؛ بسبب كفرهم بنعم الجنة سیجیبون طلبهم، ولكن جاءهم الرد المؤلم، إن هذه النعم حرّ 
هم، وهذه االستغاثة التي قام بها أهل النار، ما هي اتباع أهوائدنیا، وكفرهم باهللا، و اهللا علیهم في ال

إال دلیل على شدة ندمهم وحسرتهم، فقد علموا أن اهللا حق، ورأوا ذلك بأعینهم عین الیقین، وصدقوا 
أن من آمن واتبع هو من الفائزین، وخاصة بعد رؤیتهم یتنعمون في أنواع مختلفة من النعم؛ لذلك 

  ما شعروا بشدة األلم والندم.استغاثوا بهم، عند

  

  

                                                 
 - الثعلبي -، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن12/472 -الطبري -) انظر جامع البیان في تأویل القرآن1(

، أنوار 1/396 -الواحدي -، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز1/538 - القشیري - ، لطائف اإلشارات4/237
  .3/15 - البیضاوي -التنزیل  وأسرار التأویل
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  المطلب األولالمطلب األول
  العمليالعمليو و   عتقاديعتقاديالكفر االالكفر اال  

  :المقصود بالكفر - أوالً 

  الكفر لغة: 

والتغطیة، الجمع كفار، وكفر ، الكفر (بالضم)، الستر وكفراناً  وكفوراً  كفر یكفر كفراً  
یل: كافر؛ ألنه یستر األشیاء بظلمته، یل للَّ ومنه ق، : ستره، ككفره، كفر علیه یكفر: غطاهالشيء

  .)1(بالتراب بَّ ألنه یستر الحَ  وسمي الزارع كافراً 

  الكفر اصطالحًا:

، كأن ینكر ما علم بالضرورة مما جاء به جحد ما ال یتم اإلسالم بدونهضد اإلیمان، وهو 
أو فعل أو ترك یناقض  اعتقاد أو قول، فهو كل أو جحد ما ال یتم كمال اإلسالم بدونه ،r الرسول
  .)2(اإلیمان

العالقة بین المعنین اللغوي واالصطالحي: أي إنسان یجحد ما هو حق، كأنه ستره وغطاه، فالكافر 
  من أوامر اهللا ونواهیه ویغطیه بجحوده إیاه. اً یغطي أی

  :أنواع الكفر - ثانیاً 

  الكفر نوعان:

  :( كفر اعتقادي) كفر أكبر - 1

هو ما یناقض اإلیمان ویبطل اإلسالم، و  عتقادي،اد اإلیمان االمض :اعتقاديویسمى كفر 
  .خمسة أنواع فيهو و  ،ویكون باالعتقاد والقول والفعل ب للخلود في النار،وجِ وهو المُ 

                                                 
 - ، لسان العرب1/470 - الفیروزآبادي - ، القاموس المحیط5/191 -ابن فارس -) انظر: معجم مقاییس اللغة1(

   -  الخلف العزیز عبد بن سعود - المبتدعة وعند السلف عند العقیدة مسائل أصول، 5/144 - ابن منظور
  .2/46 - هـ1421-هـ1420 ط

، األولى ط -  عالماإل دار -  صوفي عطا محمد بن القادر عبد تورالدك - التوحید مهمات في المفید) انظر: 2(
 -  الجبرین حمادة بن العزیز عبد بن اهللا عبد - اإلسالمیة العقیدة تسهیل، 1/175 -  هـ1423 - هـ1422

، السراج المنیر في اإلعانة على معرفة بعض معاني  1/200 -  الثانیة ط -  والتوزیع للنشر العصیمي دار
محمد  - ، أصول الفقه والقواعد الفقهیة1/20 -شمس الدین الشربیني الشافعي - حكیم الخبیركالم ربنا ال

  .1/445 - البركتي
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   :)1(أنواع الكفر األكبر -

ما یكون فیه تكذیب الرسل، باعتقاد كذبهم، أو ادعاء أن ما جاء به الرسول  :كفر التكذیب - 1
 حرام، وهو عالم بذلك ویقصده. وتحلیل ما هوأو اعتقاد تحریم ما هو حالل،  خالف الحق،

بأن ما جاء  ما یكون فیه الشخص مقرٌ  هوو كفر الجحود: وهو كفر االستكبار مع التصدیق:  - 2
 ؛ استكبارًا وعنادًا واحتقارًا للحق وأهله.تباعهابه الرسول هو الحق، ولكنه یرفض 

   M  '&  %  $  #  "  !L : عالىقال ت ،ومنها كفر فرعون وقومه

، تستنتج الباحثة أنه بعدما جاءت اآلیات والحجج )2(. بالنظر في بعض كتب التفسیر)١٤النمل: (
وصحة ما جاء به آلل فرعون، إال أنهم جحدوا بها؛  u والبراهین الدالة على صدق موسى

، الحق مع علمهم به ووضوحه لهماستكبارًا وعنادًا، مع علمهم ویقینهم أنها من عند اهللا، فعاندوا 
كانت لهم سوء العاقبة في الدنیا، أال وهي الغرق، فما هو سوء عقابهم في اآلخرة؟،  ونوألنهم مفسد

M 8 7  x    w  v  u  t  sr  q  p  o   n  وهل یوجد أسوأ من نار جهنم؟

  {  z  yL ) :٤٦غافر(.  

 M  76  5  4  3   2  1     ;  :  9  8L وقوله تعالى في الیهود: 
  )٨٩البقرة: (

                                                 
: المتوفى( الحكمي علي بن أحمد بن حافظ - المنصورة الناجیة الطائفة العتقاد المنشورة السنة أعالم) انظر: 1(

 العربیة المملكة - واإلرشاد والدعوة افواألوق اإلسالمیة الشؤون وزارة -  القاضي حازم: ت - )هـ1377
 -  ضمیریة جمعة عثمان د -  اإلسالمیة العقیدة لدراسة مدخل، 1/97 -هـ1422 الثانیة، ط - السعودیة

 مفاهیم من اإلسالم في والبراء الوالء، 1/336 - م1996-هـ1417، الثانیة ط - للتوزیع السوادي مكتبة
 ط -  السعودیة العربیة المملكة -  الریاض طیبة، دار -ي القحطان سالم بن سعید بن محمد -  السلف عقیدة
 األثري الحمید عبد بن اهللا عبد -  )والجماعة السنة أهل( الصالح السلف عقیدة في الوجیز، 1/70 -  األولى

 - هـ1422 األولى، ط - السعودیة العربیة المملكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة -
1/119.  

، تفسیر القرآن 2/575 - السمرقندي -، بحر العلوم19/435 -الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن2(
 .1/284 - محمد ابن فورك األنصاري -، تفسیر ابن فورك3/295 - ابن أبي زمنین -العزیز



  أسباب دخول النار

  )109 (

 الفصل الثالث

بعد أن أرسل اهللا كتاب القرآن ، )1(وما تراه الباحثة من خالل تفسیر بعض المفسرین لآلیة
  r الرسول مجيءالكریم، وهو من عند اهللا ككتاب التوراة، وهو مصدق له، وقد كانوا قبل 

 r قبائل، ولكن بعد مجیئهیستفتحون به، أي یستخدمونه كوسیلة لمعایرة أهل قریش وغیرهم من ال
ورأوا أنه لیس من قبیلتهم، مع علمهم ویقینهم التام بصدقه، إال أنهم كفروا به، وهذا كفر الجحود، أو 

ولكنهم استكبروا  r ما یسمى بكفر االستكبار مع التصدیق؛ ألن الیهود هنا یعلمون صدق الرسول
ثة أنهم لن یتبعوه وٕان كان من قبیلتهم، فكم من ؛ ألنهم أرادوه من قبیلتهم، وترى الباحتباعهاوعاندوا 

وحاربوه بشتى الطرق والوسائل؟، بل وكم من نبي قتلوا؟ واهللا تعالى  تباعهانبي كان منهم ورفضوا 
أجل وأعلم، أما عن عقابهم فهو لعنة من اهللا علیهم، والمقصود بها، الطرد من رحمة اهللا، ومكان 

  لعیاذ باهللا.من طرد من رحمة اهللا، نار جهنم وا

!  "  #  $  %   &  ')  (   *  +  ,  -  M وقال سبحانه 

  /  .L ) :١٤٦البقرة(  

، فقد وجدت في تلك اً سماوی اً كتاب Uاآلیة تتحدث عن من أنزل لهم اهللا  :)2(قال المفسرون
قبل مجیئه، وهم یعلمون تلك الصفات ویعرفونه معرفة تامة، ولكنه  r الكتب أوصاف للرسول

ا جاء وبعث كفروا به، وهو كفر استكبار وعناد، خاصة بعدما أیقنوا أنه صادق، ولكنهم عندم
أصروا على تكذیبه والكفر به؛ ألنه لیس منهم، ووصفوه بأنه كاذب وهو لیس بالنبي المذكور في 

، ولكنهم عاندوا واستكبروا بأبنائهمكتبهم، وقد وصف اهللا في كتابه العزیز معرفتهم به كمعرفتهم 
 رفضوا اإلیمان به. ف

یكون باإلقرار بالحق أنه حق، ولكن ال ینقاد له أو ینفذه، ویمثله كفر إبلیس_ لعنه : كفر العناد - 3
̈   ©  M  ª اهللا_ حیث قال عنه اهللا تعالى في محكم كتابه العزیز:     §      ¦  ¥L 

 ، وقد قال المفسرون في تفسیر اآلیة:)٧٤ص: (

  إال دوا آلدم ــجــا أمره وسع بالسجود آلدم، فنفذو ـــمیــر الجـــــــــــوأم u خلق آدم U أن اهللا

  
                                                 

 - الثعلبي -ر القرآن، الكشف والبیان عن تفسی2/333 - الطبري -) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(
 -ابن عطیة -، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز1/157 - الماوردي - ، النكت والعیون1/234
1/177. 

 -القرطبي - ، الجامع ألحكام القرآن1/224 -ابن عطیة -) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز2(
  البیضاوي.  -، أنوار التنزیل وأسرار التأویل2/163
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إال أنه عاند وأبى أن یسجد آلدم، وقد حكم اهللا_ عز وجل_ علیه في  ،، مع إقراره بأنه حق)1(إبلیس
، وما یدل على أنه كفر عناد، أنه هذه اآلیة بأنه من الكافرین، وهو هنا من أنواع الكفر، كفر العناد

^  M  یمكنه إنكار أمر اهللا بالسجود آلدم، ولكنه عاند في السجود، ویبین ذلك قوله تعالى: ال
  a   ̀    _L ) :وقوله تعالى: ٦١اإلسراء ،( M  3   2  1  0  /        .  -     ,  +  *

  4L ) :وقوله أیضًا: ٣٣الحجر ،( M   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  ÂÁ  À   ¿  ¾L ) :٧٦ص.(   

 ،باهللا وأنه خلق آدم مقرٌّ  -  لعنه اهللا - هذه اآلیات، تستنتج الباحثة أن إبلیس لمن خال
ن الحجج لعدم تنفیذه األمر، ولكنه عاند في السجود آلدم وتنفیذ أمر اهللا، وبدأ یسوق مجموعة م

استنكاره السجود لمخلوق من طین بینما هو من نار، وهو یرى أن النار أقوى من الطین  منها:
  ، فله النار وهذا جزاء الكفر. اً ، وهو بذلك كان كفره عنادرفض السجود آلدم واستكباراً  وعناداً 

ولم یشك في صدقه، ولكنه لم یسلم؛ بسبب  r فر أبي طالب، فقد صدق الرسولومنه كُ 
آلبائه وتعظیمًا لهم، لم یرغب عن ملتهم، وخوفًا من أن یقال عنه  تباعاً او والعصبیة القبلیة،  الحمیة

  آبائه وأجداده. كفر
تباعه، فال یجزم بصدقه، وال بكذبه، بینما اویتردد في  rبأن یشك في أمر الرسول : الشك كفر- 4

، فمن فعل تباعه، وتنفیذ جمیع أوامرهصادق، فیندفعوا ال r المطلوب منه ومن الجمیع، الیقین بأنه
  عكس ذلك، فهو كافر كفر شك وظن.

ل صاحبها في النار، بل وتوجب له الخلود فیها، فال وهذه األنواع من الكفر موجبة إلدخا
 ها صالحة، إال أن كفره االعتقاديوٕان كانت له أعمال كثیرة نراها ویرا -والعیاذ باهللا-  یخرج منها

  إذا مات على كفره. اعه، قد أبطل أي عمل صالح قام بهبأي نوع من أنو 

M  »   º  ¹         ¸  ¶  µ تعالى: ومن اآلیات التي توضح ذلك، قول اهللا سبحانه و 
    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼*   Í  Ì    Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  ÄL   

  ).١٦٢ – ١٦١البقرة: (

 : أن من اختار الكفر على اإلیمان، )2(المفسرون في كتبهم هذكر وترى الباحثة من خالل ما 
 ومالئكته والناس من اهللاللعنة ، ومات على ذلك، فإن أولئك علیهم علیه وأصر على االستمرار

                                                 
، المحرر الوجیز 26/409 -الرازي - ، مفاتیح الغیب5/34 -البیضاوي - ) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل1(

  .21/238 -الطبري - ، جامع البیان في تأویل القرآن4/514 -ابن عطیة - في تفسیر الكتاب العزیز
 - ، الكشاف1/235 - الزجاج -عرابه، معاني القرآن وإ 3/261 -الطبري - انظر: جامع البیان في تأویل القرآن )2(

  .1/232 -ابن عطیة - ،المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز1/210 -الزمخشري
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أجمعین، وتكون بالطرد من رحمة اهللا، إذن لهم جهنم، وقد بینت اآلیات أنه ال خروج لهم من النار، 
فال یخفف عنهم، وٕان حاولوا ذلك بشتى الطرق، ولكن فیها، كما أن عذابهم في زیادة  ونفهم خالد

  وا أنكروه، وكفروا به في الدنیا.ال فائدة ترجى من محاوالتهم، فقد نزل عقاب اهللا علیهم، وقد كان

!  "  #        $  %  &  '  )  (    *  +  ,-  .  M وقوله تعالى: 
  4  3  2  10  /L ) :١١٦آل عمران(  

ذكر المفسرون في تفسیر هذه اآلیة: أن الكافرین الذین أصروا على الكفر، وماتوا علیه، 
  .)1(لكفرهم جزاءً ها؛ فإنهم یوم القیامة من أهل النار، ولهم الخلود فی

، ورغم أنها نعمة والمسلمین، باألموال واألوالد r كانوا في الدنیا یعایرون الرسولإنهم  
اهللا من اهللا لهم، إال أنهم لم یشكروه علیها، بل كفروا به، واستخدموا تلك النعم في نیل غضب 

وكأنهم قالوا أن تلك النعمة  علیهم، فعایروا بها، وظنوا أنها وسیلة تقیهم من عذاب النار، هوسخط
من اهللا لنا وحدنا في الدنیا واآلخرة، واآلخرین ال نعمة لهم، وٕان كانت لهم تلك النعمة، فلن یستفیدوا 

ي من النار إال اإلیمان والعمل الصالح، وأنتم لم منها في اآلخرة، ولكن هیهات هیهات، فال ینجِّ 
ان، فكان نصیبهم الدخول في نار جهنم، والخلود فیها، تؤمنوا ولم تعملوا صالحًا مبنیًا على اإلیم

  إذن سبب هذا العقاب هو الكفر، وهذا ما صرحت به اآلیة الكریمة.

̈   M : وقوله تعالى  §   ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �           ~  }  |*  «  ª
  ¶  µ  ´  ³  ²   ±°   ̄ ®  ¬L ) :١٦٩ – ١٦٨النساء(  

إن اهللا تعالى هنا یبین سیر ترى الباحثة أنهم قالوا في تفسیرها: وبالنظر في بعض كتب التف
عقاب الكافر الذي ظلم، سواء ظلم نفسه بالكفر، أو ظلم اآلخرین، وهؤالء ال مغفرة لهم، وال طریق 

على عب ــس بالصـــاب لیــــقـــذا العـروج لهم منها، وهــفیها، ال خ ونالدـــم خــار، وهــى النـوه إال إلـیسلك
على كفرهم الذي قاموا باختیاره دون إجبار  . وقد استحقوا هذا الخلود جزاءً )2(بل هو یسیر U اهللا

من أحد، كما أنه سبحانه وتعالى أظهر وبین لنا في اآلیات السابقة لتلك، أنه أرسل لهم الرسل حتى 
هم، فنالوا أیضًا أعضاؤ  یامة، كما تشهد علیهمال تكون لهم حجة على اهللا، ویشهد علیهم اهللا یوم الق

  .- نعوذ باهللا منها ومن شرها -  الخلود في العقاب في نار جهنم
                                                 

، 8/335 -الرازي -، مفاتیح الغیب1/494 -ابن عطیة -) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز1(
، مدارك التنزیل 2/34 - البیضاوي -تأویل، أنوار التنزیل وأسرار ال4/177 -القرطبي - الجامع ألحكام القرآن

  .1/285 - النسفي -وحقائق التأویل
 - الراغب األصفهاني - ، تفسیر الراغب األصفهاني1/417 - النسفي -انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل )2(

  .1/359 -السمرقندي -، بحر العلوم1/303 - الواحدي -، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز4/235
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   :( كفر عملي) كفر أصغر -2
 (أصل الدین)، ما أطلق علیه الشارع اسم الكفر من الذنوب التي ال تمس التوحیدوهو  

ولكن  ،مانال تخرج عن أصل اإلی فهو معصیة عملیة ، ویخالف الملة،اإلیمانكفر ینقص وهو 
موجب الستحقاق طریقه خطیر؛ ألنه قد یوصل إلى الكفر المخرج من الملة، والكفر األصغر 

فهو ذنب ومعصیة خطیرة قد تؤدي بصاحبها إلى الوصول للكفر  .)1(الوعید دون الخلود في النار
  من الخالدین في النار. فیصیراألكبر، 

  :)2(أنواع الكفر األصغر -

أو  النعم التي أنعم اهللا بها على مخلوقاته، عند نسبتها لغیر اهللا،فر بوهو ككفر النعمة:  -1
في طرق مخالفة  إنفاقهاكالتبذیر واإلسراف، وشراء ما حرمه اهللا، أو  خطأ،استخدامها بطریق 

  ، وكذلك من ینكر نعمة اهللا علیه.للشریعة

M  9  8  7  6  5   4  3  2 ما یدل على كفر النعمة، قوله تعالى: و 
:    H  G  F  E      D  C  B  A  @  ?  >       =  <   ;

  IL ) :١١٢النحل(  

قها من اهللا یأتیها زْ في اآلیة مثًال لقریة، أال وهي مكة المكرمة، كانت آمنة، رِ  U ضرب اهللا
دون تعب ومشقة، فكانت القوافل التجاریة تمر بها من جمیع المناطق، وبها سوق عظیم، 

النعم، ومن النعم التي كفروا صل، فهي في رغد العیش، فكان أن كفرت بتلك ق اهللا لها وازْ فرِ 
والدین الذي جاء به، فعاقبهم اهللا بأن أذاقهم الجوع سبع سنین،   r اإلیمان بمحمد بها

  .)3(وجیشه من المسلمین r وأصابهم الخوف من محمد
ذه اآلیة كفروا بنعمة اهللا من الكفر األصغر، حیث إنهم في ه وهو كفر النعمة هو فهذا الكفر    

على كفرهم، فحرمهم اهللا من تلك النعم واألرزاق  U علیهم، ومن العدل اإللهي أن یعاقبهم اهللا

                                                 
، أصول مسائل العقیدة 3/1019 -حافظ الحكمي - ر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول) انظ1(

  .1/305 - صالح الفوزان - ، شرح األصول الثالثة2/54 -سعود الخلف - عند السلف وعند المبتدعة
 - عبد اهللا الجبرین -، تسهیل العقیدة اإلسالمیة1/185 -عبد القادر صوفي -) انظر: المفید في مهمات التوحید2(

1/445. 
، تفسیر القرآن 2/294 - السمرقندي -، بحر العلوم17/309 -الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن3(

  .3/206 -السمعاني - ، تفسیر القرآن2/421 - ابن أبي زمنین -العزیز
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مدة سبع سنین، ورفع عنهم الشعور باألمن واألمان، وأحل بدًال منه الخوف، وكأن هذه العقوبة 
  لهم، وفرصة أخرى أمامهم، قبل الوصول لعقوبة اآلخرة. تهدید

  )٨٣النحل: ( M  d  c   b  a   ̀ _  ^L وقوله تعالى:      

وهم یعرفونها  rمحمد عمة من نعم اهللا، أال وهي إرسال رسول لهمنمن كفر بتتحدث اآلیة ع
، والمقصود بالكفر )1(أن أكثرهم الكافرون U ن من صدق ما جاء به، ثم بین اهللاو ومتأكد

ن بأنها نعمة ولكنهم لم یؤمنوا بها، أي و م مقر الوارد في اآلیة كفر أصغر، كفر النعمة، فه
  كفروا بها.

ُأِریُت النَّاَر َفِإَذا َأْكَثُر َأْهِلَها : «َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ صح 
الَعِشیَر، َوَیْكُفْرَن اِإلْحَساَن، َلْو َأْحَسْنَت ِقیَل: َأَیْكُفْرَن ِباللَِّه؟ َقاَل: " َیْكُفْرَن » النَِّساُء، َیْكُفْرنَ 

  .)2("ِإَلى ِإْحَداُهنَّ الدَّْهَر، ُثمَّ رََأْت ِمْنَك َشْیًئا، َقاَلْت: َما رََأْیُت ِمْنَك َخْیرًا َقطُّ 

یبین لنا  على الناس، وفي هذا الحدیث U فالعشیر واإلحسان من النعم التي ینعم بها اهللا
ناك كفر یسمى بكفران العشیر، وكفر اإلحسان وكلیهما من الكفر األصغر، أن ه r الرسول

  وهذا كفر نعمة.

 قتال المسلم: - 2

كفر عملي آخر، یقع فیه كثیر من المسلمین، وهو من األمور التي أصبحت منتشرة في 
  مجتمعنا المسلم، أال وهو قتل المسلم ألخیه المسلم بغیر وجه حق.

M l  k   j  i    w  v  u  t      s  r  q  po  n  m قوله تعالى: 
   ª  ©   ̈ §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     x*    ®  ¬

   ̧ ¶   µ  ´  ³²  ±  °       ¯L ) :١٠ – ٩الحجرات(  

، الطریق األصح في التعامل عند اقتتال فرقتین أو جماعتین من المسلمین، U یبین لنا اهللا
ریق الشرع، وٕان حدث خالف وقتال بینهما بعد الصلح، واعتدت واحدة اإلصالح بینهما، بط

منهم على األخرى، علینا الوقوف بجانب المظلومة في مواجهة من ابتدأت القتال حتى تتوقف 
عن القتال، فإن فعلت نحكم بینهما بالعدل وبشرع اهللا، وفي األصل العالقة بین المسلمین 

                                                 
جامع البیان في تأویل  ،3/193 - السمعاني -، تفسیر القرآن3/207 - الماوردي -) انظر: النكت والعیون1(

  .17/272 -الطبري - القرآن
  ).29، ح(1/15ك( اإلیمان) ب( كفران العشیر وكفر دون كفر)  - ) صحیح البخاري2(
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 من كل العالقات التي یمكن أن تربط بین الناس، فإذا عالقة أخوة بسبب الدین، وهي أقوى
  . )1(ن لناخواإاقتتلوا نصلح بینهما ألنهما 

ووجود تلك األخوة بین المسلمین، توجب حقوقًا وواجبات یجب االلتزام بها، ومن وقع فیما نهت 
الهم لهم بالمؤمنین بعد اقتت U یقع في الكفر العملي المنهي عنه، ووصف اهللا عنه اآلیات،

دلیل على أن الكفر الذي وقعوا فیه بسبب االقتتال غیر مخرج من الملة، وٕاال لما وصفهم 
  بالمؤمنین.

ِسَباُب الُمْسِلِم ُفُسوٌق، َوِقتَاُلُه « صح َعْن َعْبِد اللَِّه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:
  .)2(»ُكْفٌر 

ه المسلم، كفر عملي؛ ألنه یشبه عمل الكافرین، المنهي ال المسلم أخاقت r فقد جعل الرسول
  عن الوقوع فیه.
ِة الَوَداعِ  )3(صح َعْن َجِریرٍ  » اْسَتْنِصِت النَّاَس : «َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل َلُه ِفي َحجَّ

  .)4(»َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ  َال َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّارًا، َیْضِربُ «َفَقاَل: 

من االقتتال؛ ألنه یجعلنا نرجع إلى أعمال الجاهلیة التي  r وفي هذا الحدیث یحذرنا الرسول
  جاء اإلسالم ونهانا عنها، فمن وقع فیها بعد النهي عنها، وقع في الكفر العملي.

بالوقوع فیها كفار  تستنتج الباحثة من األنواع المذكورة للكفر األصغر، أنها أعمال اتصف
الجاهلیة، فمن وقع فیها، بعد مجيء اإلسالم یكون وقع في أعمال الجاهلیة أي أصبح مقلدًا 
لكفار الجاهلیة، وبالتالي فهو وقع في الكفر العملي، وٕان كان ال یخرج من الملة، إال أنه یوقع 

                                                 
، الوجیز في تفسیر 5/218 -السمعاني - ، تفسیر القرآن16/323 -القرطبي -) انظر: الجامع ألحكام القرآن1(

 -الماوردي -، النكت والعیون3/440 - القشیري -شارات، لطائف اإل1/1017 -الواحدي - الكتاب العزیز
5/331.  

  ).6044، ح( 8/15ك( األدب) ب( ما ینهى من السباب واللعن)  - ) صحیح البخاري2(
) جریر بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن ثعلبة، وقیل: جریر بن عبد اهللا بن جابر بن مالك، یكنى أبا عمرو، 3(

إذا «جریر یبایع رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بسط له ثوبا لیجلس علیه، وقال:  وقیل: أبا عبد اهللا. لما جاء
وكان جریر سیدا في قومه. شهد جریر مع المسلمین یوم المدائن، فلما مصرت ». أتاكم كریم قوم فأكرموه

مات ودفن بها. الكوفة نزلها، فمكث بها إلى خالفة عثمان، ثم بدت الفتنة فانتقل إلى قرقیسیا وسكنها إلى أن 
  ).5/104 -جمال الدین الجوزي -توفي سنة أربع وخمسین.( انظر: المنتظم في تاریخ األمم والملوك

  ).121، ح( 1/35ك( العلم) ب( اإلنصات للعلماء)  - ) صحیح البخاري4(
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ة أو عمل صالح أو عقاب والعذاب، في الدنیا واآلخرة إال أن یرحمه اهللا بتوبصاحبه في ال
  شفاعة.

  :)1(والكفر العملي، عتقادياالالفرق بین الكفر  -ثالثاً 

M       J                  I   H  G  F محبط للعمل، فقد قال تعالى:  الكفر األكبر االعتقادي -1
  \  [  Z  YX  W  V  U  T   S  R  Q  P    O  N  M  L  KL 

صالحة وظنوا أنها ستدخلهم الجنة، فلن یدخلوها؛ ألن )، مهما كثرت األعمال ال٣٩النور: (
 سبب قبول األعمال غیر موجود عندهم، وهو اإلیمان.

 إلیمان، وبالتالي تنقص الحسناتال یحبط العمل، ولكنه ینقص ا العملي بینما الكفر األصغر  
  مقابل السیئات.

 الكفر األكبر كفر اعتقادي، أما الكفر األصغر كفر عملي. -2

كبر یخرج من ملة اإلسالم، أما الكفر األصغر ال یخرج من ملة اإلسالم، لكنه الكفر األ -3
 ینقص اإلیمان.

الكفر األصغر إن مات الواقع فیه، بینما ال یغفر له، كفر األكبر إن مات اإلنسان علیه ال -4
 فهو في مشیئة اهللا.

لصاحبه الخلود  الكفر األكبر یوجب لصاحبه الخلود في النار، بینما الكفر األصغر ال یوجب -5
 في النار.

یعاقب على الكفرین، لكن الكفر   U وما توصلت إلیه الباحثة من خالل تلك الفروق، أن اهللا  
األكبر ال رحمة له، وال خروج من النار، وٕانما خلود فیها وفي عذابها الشدید، بینما الكفر 

ولكن یجب الحذر من األصغر قد تناله رحمة اهللا، فیخفف عنه العذاب، وٕان شاء عفا عنه، 
إلى من الكفر األصغر  استحل الكفر األصغر الكفر األصغر؛ ألنه قد ینقل صاحبه إن

  .، فیخلد في نار جهنمالكفر األكبر

  

  

                                                 
 هللا عبد بن فوزان بن صالح - التوحید، 1/184 -عبد القادر صوفي -) انظر: المفید في مهمات التوحید1(

 الرابعة، ط - السعودیة العربیة المملكة -  واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة - الفوزان
 .1/22 - هـ1423



  أسباب دخول النار

  )116 (

 الفصل الثالث

  المطلب الثاني المطلب الثاني 
  المرتدینالمرتدینو و   الوثنینالوثنینو و   كفر أهل الكتابكفر أهل الكتاب  

  أهل الكتاب: - أوال
طلق ، ولقد أُ كتابًا سماویاً  لهم U وهم ممن أنزل اهللا ،)1(هم الیهود والنصارىأهل الكتاب     

!  "  M علیهم لفظ الكفر؛ ألنهم خالفوا أوامر اهللا، ووقعوا في نهیه، من ذلك قوله تعالى
  -,  +  *  )   (  '  &  %  $  #L ) :فهذا تحذیر ألهل الكتاب عامة، )، ١٧١النساء

   ابن اهللا u، حیث یحذرهم من القول بأن عیسى Uوللنصارى خاصة، من نسبة الولد هللا 
وأمرهم أال یقولوا على اهللا إال الحق، ولكنهم كفروا باهللا، حیث قال تعالى:  - تعالى اهللا عما یقولون- 

 M   yx  w  v  ut  s  r   q  p  o  n   m  l  k
    ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡�  ~  }  |  {  zL ) :٣٠التوبة (  

والنصارى من أهل الكتاب، حیث  لیهودبه ا صفتوضح اآلیة القرآنیة الوصف الذي وُ        
بالكفر، وسبب هذا الوصف، بینته اآلیة وما تلتها، ووضحه المفسرون في كتبهم،  U وصفهم اهللا

  .- لى اهللا عما یقولون علوًا كبیراً تعا - من الیهود والنصارى نسبوا هللا الولد حیث إن كالً 
وكذلك فعل النصارى، حیث قالوا عن وقالوا هو ابن اهللا،  U إلى اهللا اً نسب الیهود عزیر         

نه ابن اهللا،  وقد بینت اآلیة أن قولهم خرج من األفواه، وهذا دلیل على أن إ u نبي اهللا عیسى
القلب ال یصدق هذا القول، وال تصدقه العقول، ثم حكم اهللا في اآلیة علیهم بالكفر، قاتلهم اهللا، 

  .)2(فلینتظروا عقاب اهللا الشدید علیهم
M  A  @  ?  >  =  <  ;      :  9 عقوبتهم حیث قال:  Uن اهللا وقد بی    

     J  I  H  G  F  ED  C   BL ) :٧٨المائدة(  
بینت اآلیة عقوبة من كفر من بني إسرائیل باللعن، أي الطرد من رحمة اهللا، وهذا اللعن والطرد، 

  وامر اهللا وأنبیائه.م على حدود وأبسبب عصیانهم، واعتدائه ثبت لهم على لسان األنبیاءأُ 
                                                 

 المنذر أبو -  البیان أضواء تفسیره في الشِّنقیطي العالمة ذكرها التي السلفیة للعقیدة البهیة الجموع) انظر: 1(
 هـ 1426 األولى، ط - مصر عباس، بن مكتبة -  المنیاوي لطیفال عبد بن مصطفى بن محمد بن محمود

 دار -  الفوزان اهللا عبد بن فوزان بنا صالح -  التوحید كتاب شرح في الملخص، 1/14 - م 2005 -
 عبد بن محمد -  التوحید كتاب شرح في الجدید، 1/54 -م2001 - هـ1422 األولى ط -  الریاض العاصمة

 السعودیة العربیة المملكة جدة، السوادي، مكتبة -  أحمد سید أحمد بن محمد: ت -  القرعاوي السلیمان العزیز
  .3/177 -   م2003 - هـ1424 الخامسة، ط -

 - الثعلبي -، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن14/205 - الطبري -) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن2(
 -، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن10/69 - أبو حفص النعماني -، اللباب في علوم الكتاب5/31

  .3/175 -الثعالبي
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M  ª  ©   ̈ §¦  ¥      ¤         £  ¢   ¡  �  ~  }           |  {  z وقوله تعالى:     
  ¬  «L ) :٦البینة(    

بالرغم من وضوح صدقه بالبینة التي   r إن المعاندین المتكبرین عن تصدیق نبوة محمد  
  .)1(م خالدین فیها، ال مخرج لهم منهاهم من الكافرین، مكانهم نار جهن  U أعطاه إیاها اهللا

     M 8 7  m  l  k  ji     h   g  f   e  d  cb  a   ̀ _  ^  ]  \  [
    u  t   s       r  q   p  o  nL ) :و )٧٣المائدة M 8 7  7  6

  L  K    J  IH  G  F   E  D  C  B  A  @?  >  =   <  ;    :  9  8
V  UT  S  R   Q  P  O  N  M       Y  X  WL ) :٧٢المائدة(  

  ثالث ثالثة  الشركاء، فقالوا إنه U حكم صریح بالكفر على أهل الكتاب الذین نسبوا هللا    
، U وأثبتت لنا اآلیات وحدانیة اهللا، وهو أمر ال یقبله العقل -كبیرًا  علواً  عما یقولوناهللا تعالى  - 

م ال أساس له من الصحة، ثم بینت دعاؤهأن اهللا واحد ال شریك له، فإ u وقد أكد لهم عیسى
ه الجنة، إذن مسكنه ومستقره لهؤالء الكافرین، فإنه حرمت علی U اآلیات العقاب الذي أعده اهللا

  بألوان العذاب فیها، ولن یخفف عنه العذاب، ولن یجد من یخرجه منها ومن عذابها. جهنم
ملیئة بالكفر، ومن یموت علیها یحرم ومما سبق یتبین لنا أن عقیدة الیهود والنصارى فاسدة     
   لجنة ویخلد في النار یوم القیامة.من ا
بینت اآلیات أن أهل الكتاب قد كفروا باهللا، بما فعلوه من نسبة الولد هللا وتكذیب الرسل،     

ها وشدة حرها، وصنوف ق ویلِ فكان عقابهم، وهو عقاب كل كافر، الخلود في نار جهنم، وتذوُّ 
  ان كفرهم سبب دخولهم نار جهنم.، فكالعذاب فیها

  الوثنیون( المشركون): - ثانیاً 
ون إلیها ویتقربون ، یحجُّ )2(هم الذین یعبدون غیر اهللا، فهم عبدة األصنام واألوثانالوثنیون     

  .)3(إلیها بالقرابین وغیرها
                                                 

، أنوار 4/456 - الخازن - ، لباب التأویل في معاني التنزیل20/145 -القرطبي -) انظر الجامع ألحكام القرآن1(
 .5/328 - البیضاوي -التنزیل وأسرار التأویل

 -  )هـ548: المتوفى( الشهرستاني أحمد بكر أبى بن الكریم عبد بن محمد الفتح أبو - والنحل الملل) انظر: 2(
 التوحید على شبهات دحض، 12/493 - الطبري -، جامع البیان في تأویل القرآن2/14 -  الحلبي مؤسسة

: المتوفى" (أبابطین"بـ الملقب العزیز عبد بن الرحمن عبد بن اهللا عبد - أحادیث لثالثة الفهم سوء من
-   هـ 1407،  الثانیة ط -  العاصمة دار - الكریم العبد ناصر بن برجس بن السالم عبد: ت - )هـ1282
 .1/33 -م1986

  .1/77 -عبد الرازق البدر -) انظر: القول السدید في الرد على من أنكر تقسیم التوحید3(
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 إلى قومه، لیدعوهم إلى دعوة واحدة، اشترك فیها جمیع یوحى إلیه، أرسله اهللا كل نبي    
األنبیاء، أال وهي الدعوة إلى توحید اهللا وحده ال شریك له، وهذا هو األصل الذي یجب أال نحید 

  لجنة ونعیمها، إلى النار وجحیمها، إن لم نتبع عقیدة التوحید.عنه إلى غیره، فنحید بأنفسنا من ا

 حیثین، بأن یبدأ بعشیرته األقرب للناس كافة، لكنه أمر أوالً  r بعث الرسول، محمد وقد    
ومن دعوته إیاهم،  r، ظنًا منهم أنها وسیلة تقربهم إلى اهللا، فبدأ الرسول واألوثان یعبدون األصنام

أن  U  إلى أن أمره اهللا قد حكم على نفسه بالعقاب،له وأجداده، أصر على البقاء على دین آبائ

}|  {  ~ �      Mz  y  x  w  v  u  t      s  r  q  pیعلن على المأل، قوله تعالى:

  ¡*  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £*         ¶  µ  ´  ³  ²  ±°   ̄  ®L 
  .)1(وهنا بلوغ درجات الكمال في العبودیة والوالء هللا،  )١٦٣ – ١٦١األنعام: (

تباع الدین الصحیح ااد األوثان، إن اهللا هداني إلى الطریق الصحیح، بلعبّ  قل یا محمد    
لم یكن من المشركین، وٕان صالتي وذبحي  u ودینه دین اهللا، فإبراهیم u اهیمالمستقیم، دین إبر 

وحیاتي ووفاتي هللا، فكل ما یخصني هللا وحده ال شریك له، ال أفعل كما تفعلون وتشركون باهللا، هذا 
  أمر اهللا، وأنا أول من یتبع وینفذ أوامر هذا الدین.

مشركین من قومه، أن صالته لیست إال هللا في هذه اآلیة، أن یقول لل r نبیه U یوجه اهللا    
، بخالفكم تعبدون األصنام - ال شریك له - ومحیاه ومماته، كل ذلك هللا وحده وحده، وحجه وذبحه،

  وتذبحون لها.

فساد الشرك وبطالن عبادة األصنام واألوثان، وأن الدین عند اهللا  r وقد بین لهم الرسول    
، إال من الموحدین وال صرفاً  دة التوحید، ال یقبل اهللا عدالً اإلسالم، وأن العقیدة الصحیحة هي عقی

ت تدون في النار یوم القیامة، إن ماتوا على شركهم ووثنیتهم، وقد أثبوأما المشركون فهم كفار ومخلَّ 
M  ~  }           |  {  z ن من الجنة، منها قوله تعالى: أن المشركین من أهل النار محرومو اآلیات 

£  ¢   ¡  �           «  ª  ©   ̈  §¦  ¥      ¤L ) :تعالى:  اهللا ولـــوق ،)٦البینة  
 M  u  ts  r  q  po  n  m      l  k  j  i  h   g

  ~  }  |{    z  y  x   w  vL ) :وقوله تعالى: ٦الفتح ،( M   Ç  Æ  Å
                                                 

 البحث عمادة - الغامدي زربان اهللا عبد بن محمد - التوحید حمى وسلم علیه اهللا صلى الرسول حمایة) انظر: 1(
-   م2003 - هـ14232 األولى، ط -  السعودیة العربیة المملكة المنورة، المدینة اإلسالمیة، بالجامعة لميالع
 -عبد اهللا الغنیمان -، شرح كتاب التوحید1/189 - ناصر الشیخ -، مباحث العقیدة في سورة الزمر1/330

  ، المكتبة الشاملة.40/4
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     Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  ÈL 
ن المشركین والمشركات قد أعد لهم عذابا، فلهم الخلود في نار أ U ، بین اهللا)٧٣األحزاب: (

راك باهللا وعبادة األصنام واألوثان، بینما هناك مغفرة ورضا ورحمة من ــــجهنم؛ لما ارتكبوه من إش
  لعباده المتقین. U اهللا

ر للشیطان؛ ألن تلك األصنام ال تقد إرضاءً  على الذین یعبدون األصنام U وقد عاب اهللا     
 M 8 7  :  9  87  6  5  4  3L ، اكلم عابدیهتال  اعلى خلق شيء، كما أنه

  ).١٧النحل: (

العاقل یستطیع أن یثبت أن تلك األصنام ال تستحق أن تعبد، ألننا لو جئنا بشيء واحد     
مما یقدر علیه اهللا وطلبنا من تلك األصنام أن تفعله فلن تستطیع، ومن تلك األشیاء القدرة على 

شیئًا، وال القدرة تستطیع القادر على كل شيء قادر على الخلق، أما أصنامهم ال   U خلق، فاهللال
على الخلق، فكیف نساوي بین من یخلق ومن ال یخلق، فأین عقلهم الذي میزهم اهللا به عن غیرهم 

  ؟!)1(من المخلوقات

     M 8 7  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

   2  1  0    6   5  4   3L ) :٣الفرقان(  

یعبدونها، وتلك األصنام ال تستطیع أن  أنهم اتخذوا من دون اهللا أصناماً  U  یخبرنا اهللا    
ن، فمن خلقهم إن كانت آلهتهم ال تخلق؟، كما أن و تخلق، وهم الذین یتبعون تلك األصنام مخلوق

یعون إحیاء أو إماتة أحد، وال یملكون تلك األصنام ال تنفع نفسها وال تدفع عنها الضر، وال یستط
  .)2(اإلحیاء بعد الموت وهو النشور

     M 8 7    N  M  L  K  J     I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =
  ^        ]  \  [   Z  Y  X  W  VU  T  S  R           Q  P  OL ) :٤٠فاطر(  

دون اهللا، ما الذي خلقوه من المخلوقات التي م الذین تعبدونهم من یقول اهللا تعالى شركاؤك    
فیه حجة على كفرهم، وهم  ي السماوات، وال یوجد معهم كتاباً في السموات واألرض، أم شاركوا ف

                                                 
، تفسیر القرآن 17/186 - الطبري - البیان في تأویل القرآن، جامع 2/269 - السمرقندي - ) انظر: بحر العلوم1(

 .6/12 -الثعلبي -، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن2/398 - ابن أبي زمنین -العزیز
، المحرر 2/529 -السمرقندي -، بحر العلوم7/123 -الثعلبي -) انظر: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن2(

 . 4/199 -ن عطیةاب -الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز
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یعرفون ذلك وعلى بینة منه، والوعد الذي یعده الظالمون الضالون لبعضهم البعض باطل؛ ألنهم ال 
  .)1(یملكون من ذلك شیئاً 

یستحق العبادة، وتبین للعاقل أن  نْ مَ هو ة تثبت أن اهللا وحده ال شریك له فاآلیات السابق    
األصنام التي یعبدونها من دون اهللا ال تملك أي قدرة تجعلنا نعبدها، كما أنها ال تملك أن تنفع 

فع الضر عن غیرها، إذن من العیب نفسها، فكیف یمكنها أن تنفع أو تدنفسها أو تدفع الضر عن 
  باهللا تعالى.یشرك أن  قلمن له ععلى 

M  \  [  Z  Y  X   W    V  U : أما عن عقوبة الشرك باهللا، قال تعالى    
    g  f  e  d  c  b  a   `_  ^  ]L ) :١٧التوبة(  

M  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4  3   وقوله تعالى:
  F  E  D  C  BL ) :١١٣التوبة.(  

 M    «  ª  ©   ̈ §¦  ¥      ¤         £  ¢   ¡  �  ~  }           |  {  zL : وقوله تعالى
  ).٦البینة: (

أعد للمشركین العذاب األلیم،  U النظر في اآلیات السابقة، أن اهللاخالل ترى الباحثة من     
ول وٕان كانوا عملوا أعماًال صالحة، فقد أحبطت تلك األعمال فال ثواب علیها؛ ألن أساس قب

جعلهم من أهل النار، خالدین فیها،  ممااألعمال هو اإلیمان، وهذا األساس غیر موجود عندهم، 
لقوا من أجلها، فلم یعمروا األرض، وٕانما سعوا فیها وهم شر خلق اهللا؛ ألنهم لم یحققوا الغایة التي خُ 

  عبد.، ولم یعبدوا اهللا وحده ال شریك له، بل أشركوا معه من ال یستحق أن یُ فساداً 

  ن:المرتدو -ثالثاً 

  .)2(أو اعتقاد ،أو فعل ،المرتد هو الذي یدخل في الدین اإلسالمي، ثم یكفر بعد إسالمه، بقول

                                                 
 - ، مفاتیح الغیب3/112 -السمرقندي -، بحر العلوم20/480 -الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

  .3/31 -العز بن عبد السالم -، تفسیر القرآن26/244 - الرازي
 - محمد القحطاني -، الوالء والبراء في اإلسالم1/202 -عبد اهللا الجبرین -) انظر: تسهیل العقیدة اإلسالمیة2(

: المتوفى( المالكي االشبیلي المعافري العربي بن بكر أبو اهللا عبد بن محمد القاضي -  القرآن أحكام، 1/73
 – بیروت العلمیة، الكتب دار  - عطا القادر عبد محمد: علیه وعلَّق أحادیثه وخرج أصوله راجع -  )هـ543
 البركتي المجددي اإلحسان عمیم محمد -  الفقه قواعد، 3/159 - م 2003 -  هـ 1424 الثالثة، ط - لبنان

  .1/477 - م1986 – ه1407 األولى، ط - كراتشي – ببلشرز الصدف -
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M  Q  P  O  N  M : وهذا ما یؤكده قول اهللا تعالىكافرًا،  U  ه اهللاعدَّ  إن المرتد    
  b  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S    R

 d  c L ) :١٠٦النحل(  

تتحدث اآلیة الكریمة عن الذي دخل في الدین ثم ارتد وخرج منه، فكفر بعد إیمانه، له     
سر، عذاب عظیم، واستثنى منهم من ارتد عن الدین وهو مكره، لم یطمئن قلبه لذلك، كعمار بن یا

وعلیه  ارتد باختیاره وموافقته، فهو كافٌر،، فهذا غیر مرتد، أما من وغیره من المسلمین المهاجرین
  .)1(من رحمته، وله العذاب العظیم دٌ رْ غضب من اهللا، وطَ 

 M 8 7  °   ̄  ®   ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤     £  ¢L   
  )٩٠آل عمران: (

من خالل هذه اآلیة، أن كل من الیهود والنصارى، كانوا یعرفون  U  یوضح لنا اهللا    
عثة، من كتبهم، ولكن بعد البعثة كفروا به، وازدادوا كفرًا؛ بإصرارهم على عدم قبل الب rالرسول

، وعقابهم أنه لن تقبل توبتهم ى محاربته، وبین اهللا أنهم كفار، وٕاصرارهم علr تباع رسالة الرسولا
  .)2(وهؤالء هم الذین ضلوا عن الطریق الصحیح

ثم ارتدوا عنه وكفروا به وازدادوا  rد اآلیة المرتدون الذین دخلوا في دین محم ویدخل في    
  كفرًا بإصرارهم على الكفر ومحاربة الدین اإلسالمي.

من الخروج من الدین الصحیح؛ ألن من  یحذر U ترى الباحثة من خالل اآلیتین، أن اهللا    
العذاب  مممن له ونصبح من المرتدین، الذین لهم اللعن والطرد من رحمة اهللا، فیكونی یفعل ذلك

مسلمة، الدید یوم القیامة، ویجب علینا زیادة الحذر في وقت تكالبت علینا فیه كل األمم غیر الش
وكل همهم أن نترك دیننا، فهم ال یحاربون دولة بعینها، وٕانما یحاربون دینًا بعینه، فقد قال تعالى: 

M   k  j   i  h  gf  e  d  c  b  a       `  _  ^  ]\  [  Z  Y
  p  o  n  m  l  |  {   zy  x  w  vu  t  s  r   q

  }L ) :فقتالهم لنا، واتحادهم علینا، هو اتحاد على الدین اإلسالمي، ٢١٧البقرة ،(
، بل سیقفون یدًا واحدة، وسیستمروا حتى یحققوا غایتهم، ولكن المسلمین لن یحققوا لهم ما یتمنون

                                                 
لطائف  ،2/293 -السمرقندي -، بحر العلوم17/303 -الطبري -) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

  .2/322 -القشیري - اإلشارات
، 8/285 -الرازي -، مفاتیح الغیب1/470 -ابن عطیة -الكتاب العزیز ) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر2(

  .2/27 -البیضاوي - ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل4/130 - القرطبي -الجامع ألحكام القرآن
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له ویصبح من الخالدین في نار عن اإلسالم والمسلمین؛ حتى ال نكون ممن یحبط عم ویدافعون
  جهنم، والعیاذ باهللا.

M  r  q  p  o  n  m   l لقوله تعالى:  ،وعلینا الحذر الشدید من الوقوع في الردة    
  ©  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s

    ´  ³  ²   ±°   ̄ ®  ¬  «  ªL ) :٥٤المائدة(  
وارد في اآلیة تهدید صریح مخیف لمن یعقل، فلماذا ال نكون نحن هؤالء القوم التهدید الف    

وبذلك نبتعد عن عقابه في الدنیا  یحبهم اهللا ویحبونه، فنكسب رضاه في الدنیا واآلخرة؟الذین 
ر قبل أن یأتي الوقت الذي تنتهي فیه فرصة االختیار، األمر كله اآلن باختیارنا، فلنختواآلخرة، و 

  المحاسبة إما جنة أو نار.فتكون  
  كیفیة التعامل مع المرتد: 

م صاحبها من الحقوق التي رِ حْ ، وتَ االرتداد جریمة تحبط أي عمل صالح كان قبل الردة
، وعلینا أال نلجأ للمسلمین في الدنیا فیعاقب في الدنیا، وتحرمه من نعیم اآلخرة، فیخلد في نار جهنم

َعْن ِعْكِرَمَة، َقاَل: ُأِتَي َعِليٌّ َرِضَي  صح قتل، ومصادرة األموال،الوحدُّه  عقوبة الردةمباشرة إلى 
َنْهِي َرُسوِل اللَِّه اللَُّه َعْنُه، ِبَزَناِدَقٍة َفَأْحَرَقُهْم، َفَبَلَغ َذِلَك اْبَن َعبَّاٍس، َفَقاَل: َلْو ُكْنُت َأَنا َلْم ُأْحِرْقُهْم، لِ 

َوَلَقَتْلُتُهْم، ِلَقْوِل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: » ُتَعذُِّبوا ِبَعَذاِب اللَّهِ  الَ «َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: 

  .)1(»َمْن َبدََّل ِدیَنُه َفاْقُتُلوهُ «

، فیستتاب، فإن تاب فاهللا غفور رحیم، وٕان لم أن نعطي للمرتد فرصة أن یتوب یجب بدایةف
  .)2(وجب علیه القتل ا، فإن أصر على الردة نحذره من الردة وعقوبته یتب

ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َلمَّا ُتُوفَِّي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َوَكاَن  عن أبي صحو 
 َي اللَُّه َعْنُه: َكْیَف تَُقاِتُل النَّاَس؟َأُبو َبْكٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َوَكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن الَعَرِب، َفَقاَل ُعَمُر َرضِ 

                                                 
، 9/15ك(كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم) ب( حكم المرتد وامرتدة واستتابتهم)  - ) صحیح البخاري1(

  ).6922ح(
 الثالثة، ط -  لبنان – بیروت العربي، الكتاب دار  -  )هـ1420: المتوفى( سابق سید - السنة فقه) انظر: 2(

دمشق  –سوریة  -دار الفكر –أ.د وهبة الزحیلي  –الفقه اإلسالمي وأدلته ، 2/455 -  م 1977 -  هـ 1397
عبد  -واقضه عند أهل السنة والجماعةالمكتبة الشاملة، اإلیمان حقیقته، خوارمه، ن - 7/493 - ط الرابعة  –

 الِخْن، ُمصطفى الدكتور - تعالى اهللا رحمه الشافعي اإلمام مذهب على المنهجي الفقه، 1/262 -اهللا األثري
 هـ 1413 الرابعة، ط - دمشق والتوزیع، والنشر للطباعة القلم دار - الّشْربجي علي الُبغا، ُمصطفى الدكتور

 .8/106 - م 1992 -
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" ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َیُقوُلوا: َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، : َوَقْد َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
َق َفَمْن َقاَلَها َفَقْد َعَصَم ِمنِّي َماَلُه َوَنْفَسُه ِإالَّ ِبحَ  قِِّه، َوِحَساُبُه َعَلى اللَِّه " َفَقاَل: َواللَِّه َألَُقاِتَلنَّ َمْن َفرَّ

َالِة َوالزََّكاِة، َفِإنَّ الزََّكاَة َحقُّ الَماِل، َواللَِّه َلْو َمَنُعوِني َعَناًقا َكاُنوا ُیَؤدُّوَنَها إِ  َلى َرُسوِل اللَِّه َبْیَن الصَّ
َفَواللَِّه َما ُهَو ِإالَّ َأْن َقْد «َم َلَقاَتْلُتُهْم َعَلى َمْنِعَها " َقاَل ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلَّ 

  .)1(»َشَرَح اللَُّه َصْدَر َأِبي َبْكٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َفَعَرْفُت َأنَُّه الَحقُّ 
بة المرتد إن لم یتب، األحادیث تدل على وجوب معاقمن خالل ما سبق یتبین لنا أن 

  .تعالى ویجب علینا أال نتهاون في أمور الدین، وحدود اهللا

  

  

  

  

  

                                                 
  ).1339،1400، ح( 2/105ك( الزكاة) ب( وجوب الزكاة)  - حیح البخاري) ص1(
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  املبحث الثاني
  النفاق

  : انوفیه مطلب
  .والعملي عتقادياالالنفاق : المطلب األول
  المنافقون في الدرك األسفل من النار.: المطلب الثاني
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  المطلب األول المطلب األول 
  العمليالعمليو و   عتقاديعتقادياالاالالنفاق النفاق   

  

من  ، والمنافق هو)1(وهو شر وٕابطان الكفر وهو خیر، هو إظهار اإلیمان المقصود بالنفاق: -
  أظهر شیئًا وأبطن خالفه.

مع المسلمین  كان  من الناس من یعیشواعتزاز اإلسالم،  r بعد هجرة الرسول النفاق:سبب  -
فاخترعوا حیلة  ؛وال یملكون القدرة على مواجهة المسلمین وخوفًا على مصالحهمدون أن یسلموا، 

  ، وفي داخلهم ال یحبون اإلسالم، ویضمرون له كل الشر.ونالنفاق، أظهروا أنهم مسلم

باهللا، ولهم عقیدة سلیمة، إال إنهم اتصفوا بصفات المنافقین،  ونؤمنمالمسلمین وبعض 
آیة المنافق ثالث: قال: " rعن النبي  t أبي هریرة عن صح، فقد كالكذب والغدر وٕاخالف الوعد

  .)2(إذا حدث كذب، وٕاذا وعد أخلف، وٕاذا اؤتمن خان "
  .)3(النفاق نوعان  :أنواع النفاق -9

 : )عتقادياأكبر (نفاق  - 1

، r صاحبه اإلسالم ویبطن الكفر وكراهیة الدین اإلسالمي، ویكون منهم تكذیب الرسول یظهر
  ، والفرح والسرور بإصابة الدین والمسلمین، وكراهیة r أو تكذیب بعض ما جاء به الرسول

                                                 
 القرطبي األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو - والنحل واألهواء الملل في الفصل) انظر: 1(

 أحمد - ن والمتكلمی السلف بین اإلیمان، 3/136 - القاهرة – الخانجي مكتبة - )هـ456: المتوفى( الظاهري
 األولى، ط - السعودیة العربیة المملكة المنورة، المدینة والحكم، العلوم مكتبة -  الغامدي علي بن عطیة بن

  - ن الفوزا اهللا عبد بن فوزان بن صالح -  التوحید كتاب بشرح المستفید إعانة، 1/64 -  م2002- هـ1432
 أهل عند نواقضه خوارمه، ،حقیقته اإلیمان، 1/200 - م2002 ـ-  ه1423 الثالثة، ط -  الرسالة مؤسسة
 بن الرحمن عبد الدكتور الشیخ فضیلة: وتقدیم مراجعة -  األثري عبدالحمید بن اهللا عبد - والجماعة السنة
 .1/247 -  م 2003 - هـ 1424 األولى، ط -  الریاض للنشر، الوطن مدار -  صالح

  ).33، ح( 1/16ك( اإلیمان) ب( عالمة المنافق)  - ) صحیح البخاري2(
 تفسیر خالصة في المنان اللطیف تیسیر، 1/200 -صالح الفوزان - ) انظر: إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید3(

 )هـ1376: المتوفى( سعدي آل حمد بن ناصر بن اهللا عبد بن ناصر بنا الرحمن عبد اهللا، عبد أبو - القرآن
 -  ه1422 األولى، ط -  السعودیة لعربیةا المملكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة ونؤ الش وزارة -
   - القاهرة – والتوزیع والنشر للطباعة الصابوني دار - الصابوني علي محمد -  التفاسیر صفوة، 2/365
 - المضیة الجواهر، 1/357 - وهبة الزحیلي - ، التفسیر الوسیط1/29 -  م 1997 - هـ 1417 األولى، ط

 المملكة الریاض، العاصمة، دار - )هـ1206: المتوفى( لنجديا التمیمي سلیمان بن الوهاب عبد بن محمد
  .1/13 -  هـ1412 الثالثة، النشرة هـ،1349 بمصر، األولى ط - السعودیة العربیة
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 نتصار الدین اإلسالمي.ا    

¤   ¢  £  M صاحب هذا النوع من النفاق في الدرك األسفل من النار، قال تعالى: 
     ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥L ) :١٤٥النساء(.  

 منلدرك األسفل إلى الخلود في االنفاق اإلعتقادي خطر عظیم؛ ألنه یؤدي بصاحبه ن إ
نار جهنم، كما أن خطره على اإلسالم والمسلمین أشد من خطر من یظهر الكفر؛ ألن المسلم 

خذ منه الحذر فال یعرفه كل الناس فال یأ یعرف أن هذا الشخص كافر فیأخذ حذره منه، أما المنافق
ه أكثر من غیره، كما یمكن للمنافق الجلوس مع المسلمین فیعرف أخبارهم بكل سهولة على ر ضر ف

  عكس من یظهر كفره.

قوله ففـي بكثیر من األوصاف،  في كتابه الحكیم وصف اهللا المنافقین :صفات المنافقین
 U حیث یخاطب اهللا )٤المنافقون: ( M  º¹  ¸  ¶  µ   ´³  ²  ±  °  L:ىالـعـت

مبینًا له كذب المناقین، ویصفهم له بأن لهم أجسام جمیلة المظهر، ویشتهروا  r الرسول
، إذن هم لهم أسلوب خاص بهم )1(نهم إذا تكلموا تسمع لكالمهم، تظنهم صادقینإبالفصاحة، حتى 

یؤثروا فیهم، وٕاذا تكلموا استمعوا لهم  في الكالم، أسلوب مقنع، ویهتمون بهیئتهم أمام الناس، حتى
 وصدقوا كالمهم.

تظهر ، )٨البقرة: ( M     F  E  D     C  B  A  @  ?  >      =  <L            :قوله تعالىومنها          
وعلى المسلمین، ویدعون  rصفة أخرى للمنافقین، أال وهي الكذب، إنهم یكذبون على الرسول

   والیوم اآلخر، وما هذا إال ادعاء وكذب.باهللا واإلیماناإلسالم 

أن القول باإلیمان باهللا والیوم اآلخر، الصادر منهم لم یخرج من وقد جاء في تفسیر اآلیة 
  .)2(القلب، أي هو نطق باللسان فقط، لذلك هو لیس إیمانًا، وٕانما نفاق

M  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a*  m    n    صفوا في قوله تعالى:ووُ 
    s    r  q  p  oL ) :بأنهم یتصفوا بالمكر والكذب واالفتراء)١٢ – ١١البقرة ،.  

                                                 
، تفسیر القرآن 3/451 - السمرقندي -، بحر العلوم23/395 -الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

  .4/394 - ابن أبي زمنین -العزیز
، تفسیر 1/30 - جمال الدین الجوزي -، زاد المسیر في علم التفسیر1/26 - السمرقندي - ) انظر: بحر العلوم2(

  .1/43 -البیضاوي - ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل1/94 -األصفهاني - الراغب األصفهاني
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أكد في هذه  U مصلحین ولیسوا مفسدین، ولكن اهللا فسهمیرون أنهذه اآلیات توضح أنهم 
  .)1(اآلیات على أنهم مفسدون بعدم الطاعة، وبالكفر، والعصیان

Mv  u      £   ¢¡  �           ~  }  |  {  z     y  x  w   في قوله: U وقد وصفهم اهللا    
  ©     ̈ §  ¦  ¥  ¤*  »   º  ¹        ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «

 ¼L ) :وقد بین المفسرون في تفسیرهم  )، بأنهم یستهزئون بالمؤمنین،١٤ – ١٣البقرة
مون، استهزؤوا بمن آمن من الناس، قائلین إذا دعوا إلى اإلیمان كما آمن المسل لآلیات أن المنافقین

عنهم بأنهم سفهاء، وٕاذا التقوا بالمؤمنین، أعلنوا أنهم معهم من المؤمنین، الذي استهزؤوا بهم، وبعد 
  .)2(االبتعاد عنهم  بینوا للكفار أنهم معهم وما أعلنوه أمام المؤمنین ما هو إال استهزاء بهم

الصفات في سورة البقرة، منها أنهم اشتروا الطریق  المنافقین بكثیر من U وقد وصف اهللا
إلى آخر ، وكذلك وصفوا بأنهم اً خاطئ اً اختیار والضاللة، وتخلوا عن الطریق الصحیح، فكان  الخطأ

فكانوا في   r عمرهم في ظالم الكفر؛ ألنهم لم یتبعوا نور اإلیمان الذي یدعوهم إلیه الرسول
عمي؛ ألنهم لم یسمعوا ولم یتكلموا ولم یبصروا الحق  الظلمات، ووصفوا كذلك بأنهم صم بكم

وبینت اآلیات أن المنافقین عندما جاءتهم دعوة اهللا على لسان رسوله، لم  والهدى وطریق الصواب،
وهكذا المنافق  یستمعوا لها، وأصروا على ذلك، كمن جاءه صیب من السماء فوضع یدیه في أذنیه،

  ، وغیرها من الصفات كثیر.r سان الرسولرفض سماع الترغیب والترهیب على ل

M   j  i  h  g  f   e  d: وكذلك في سورة المائدة في قوله تعالى
   kL ) :وصف آخر للمنافقین أنهم یسرعون للكفر، وما هذا إال إسراع إلیقاع ، )٤١المائدة

من قلوبهم، وألن إیمانهم لم یكن للكذب علیه وتكذیبه،  r العذاب على أنفسهم، یسمعون الرسول
  .واقتصر على ألسنتهم، كانوا ال یأخذون من أحكام الدین إال ما وافق أهواءهم

تحذیر المسلمین من هو  وغیر تلك األوصاف كثیر، والهدف من توضیح صفات المنافقین
، بصفاتهم، فیقعوا في النفاق األصغرالذین یتصفون بتلك الصفات، وحتى ال یتصف المسلمون 

عن الدین اإلسالمي، ولنقم بنشره ونشر تعالیمه، وتطبیق ما ورد فیه، فنقوى به ن ممن یدافع ولنك
وحده ال شریك  -  ویقوى بنا، وننهض بأنفسنا وبمجتمعنا، ونصبح دولة إسالمیة، فننال رضا اهللا

  .- له

                                                 
، لطائف 1/154 - الثعلبي -، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن1/28 - السمرقندي - ) انظر: بحر العلوم1(

  .1/92 - الواحدي - ، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز1/63 -القشیري - اإلشارات
 - ، بحر العلوم1/75 -الماوردي - ، النكت والعیون1/292 -الطبري -) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن2(

  .1/28 - السمرقندي
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 نفاق أصغر (عملي):  - 2

ة وهو ما اتصف فیه المسلم بصفة من صفات المنافقین كالكذب، وٕاخالف الوعد، وخیان
األمانة، والفجور في الخصومة، وغدر العهد. فإذا اتصف المسلم بصفة من هذه الصفات ففیه 

 خصلة أو صفة من النفاق، ونفاقه هذا ال یخرجه من ملة الدین اإلسالمي.
َسلََّم َقاَل: " َأْرَبٌع َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه وَ  صح فقد

َحتَّى  -َأْو َكاَنْت ِفیِه َخْصَلٌة ِمْن َأْرَبَعٍة َكاَنْت ِفیِه َخْصَلٌة ِمَن النَِّفاِق  -َمْن ُكنَّ ِفیِه َكاَن ُمَناِفًقا 

  .)1(َر "َیَدَعَها: ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوإَِذا َوَعَد َأْخَلَف، َوإَِذا َعاَهَد َغَدَر، َوإَِذا َخاَصَم َفجَ 

والنفاق العملي إذا وقع من المؤمن فخطره كبیر، ألنه من الكبائر، وصاحب الكبیرة قد 
یدخل جهنم یوم القیامة إن مات بال توبة منها، وٕان لم یتداركه اهللا برحمة، أو بعمل صالح أحسن 

  فیه، أو بشفاعة.

  

                                                 
  ).2459، ح( 3/131ك( المظالم والغصب) ب( إذا خاصم فجر)  –) صحیح البخاري 1(
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  المطلب الثاني المطلب الثاني 
  المنافقون في الدرك األسفل من النارالمنافقون في الدرك األسفل من النار    

̄   °  ±  M للمنافقین عقابًا ألیمًا، ففي قوله تعالى: أقر اهللا    ®  ¬
     À  ¿  ¾  ½¼   »  º¹   ̧ ¶µ   ´  ³   ²L ) :٦٨التوبة(  

ففي اآلیة یقر لهم اهللا عقاب نار جهنم والخلود فیها، وقد أصابهم اللعن والطرد من رحمة 
هو أشد ما یكون، لذلك علینا  اهللا، وعذابهم دائم غیر منقطع، وهذا العذاب أمر غیر یسیر بل

  .)1(الحذر من الوقوع في النفاق

  )٦١األحزاب: ( M  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾½L      وقوله تعالى:

عقاب واضح للمنافقین في الدنیا، أال وهو الطرد من رحمة اهللا، وهذا یجعلهم  اآلیةفي هذه 
الي خسروا محبة الناس، وكلما مطرودین من أي مكان یدخلونه، ألنهم خسروا محبة اهللا لهم وبالت

انتقلوا إلى مكان كانوا مكروهین، قد یكون سبب ذلك صفاتهم التي تجعل الناس ینفرون منهم، 
 عقاب، عقاب آخر وهو الحكم بقتلهم في حالة إذا عرفوا واستتابوا ولم یتوبوا،ویضاف إلى هذا ال

  بمعنى أن لهم القتل بسبب نفاقهم وٕاصرارهم علیه.

وهي  في كتابه الحكیم للمنافقین، U العقوبة التي أقرها اهللا، أما ةآلیات كثیر وغیر هذه ا
  7 8  ،عتقادیاً نفاقًا ا عقوبة عظیمة خطیرة، یجب االبتعاد عنها بكل قوة، وقد أعدها للمنافقین

 M     ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L ) :١٤٥النساء(  

لین مكبَّ  ،من النار، في توابیت مغلقة علیهمالسفلى إن المنافقین في الدركة األخیرة 
بالسالسل واألغالل المحمیة، وقد كان هذا المكان لهم؛ ألنهم جمعوا بین شرین، شر الكفر وشر 
النفاق، وألنهم یخادعون اهللا والرسول والمؤمنین، وال یتمنوا لإلسالم والمسلمین إال الشر، فكانت 

علت في اآلخرة، في نار جهنم تحت األنفس كلها، فعذابها أنفسهم أشر النفوس في الدنیا، وهكذا ج
  .)2(أشد وأقوى

                                                 
، الهدایة 10/255 -ابن عاشور - ، التحریر والتنویر14/339 - الطبري - ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن1(

 .4/3061 -مكي بن أبي طالب -إلى بلوغ النهایة
 - ، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن2/128 -ابن عطیة -) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز2(

 .5/190 - المراغي - ، تفسیر المراغي5/385 -محمد رشید رضا -، تفسیر المنار2/321 -لثعالبيا
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ویرید الخروج منه، فلیسرع إلى هذا  ،أمام من وقع في النفاق ال زال مفتوحاً  اً ولكن هنالك باب
رحیم بعباده، وحتى ال یكون لهم حجة یوم القیامة،  U الباب المفتوح، إنه باب التوبة؛ ألن اهللا

عطاهم الكثیر من الفرص، فهل استغلوها؟ أم تركوها؟ وسیندمون على ذلك، في یوم أ U وكأن اهللا
  ال ینفع فیه الندم.

̧   M  ¼»  º  ¹ قال تعالى:   ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
  Ã  Â                 Á  À   ¿  ¾  ½L ) :١٤٦النساء(  

إخالص  مفعلیه ،عمالهمإال إذا كانت توبة صادقة، ونعرف ذلك من خالل أ موال تقبل توبته
التوبة، فكان إیمانهم باهللا حقیقي، وقوي، فیصیروا من جماعة المؤمنین، ولهم أجر وثواب عظیم، 
وهذا أفضل لهم من البقاء مع جماعة المنافقین ونیل العقاب الشدید، فلیسرع كل من یجد في قلبه 

  .Uال تنفع فیه توبة، ویحاسبه اهللا ذرة من نفاق إلى التوبة ومحاسبة نفسه، قبل أن یأتي الیوم الذي
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  املبحث الثالث
  رالكبائ

  : انوفیه مطلب
  .تعریف الكبائر: المطلب األول
  حكم ارتكاب الكبائر.: المطلب الثاني
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  المطلب األول المطلب األول 
  تعریف الكبائرتعریف الكبائر  

  لغًة: الكبیرة 

كبیرة، واإلثم الكبیر،  مفردها التأنیث على المبالغة.و  ،الكبر: معظم الشيءو  ،رالكبرة: كالكب
  .)1(أكبرت الشيء: استعظمته ویقال

   اصطالحًا:الكبیرة 

من  rالرسول  أأو نار، أو تبر  ،أو لعنة ،رتب علیه حد، أو ختم بغضبكل ذنب هي 
  .)2(هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائرو فاعله، 

وأكد الشارع الحكیم على النهي ، r  والرسول U الوقوع فیما نهانا عنه اهللاهي الكبائر 
، أو عقوبة أخرویةنیویة أو قرت لها عقوبة د، وهي ذنوب أُ عن تلك الجرائم والمحرمات بالعقوبات

  .في الدنیا واآلخرة

ورد فیه نص صریح  لقد اختلف العلماء في تحدید عدد الكبائر، ولكنا یمكن أن نقول ما
نرجعه أوًال إلى علماء یجب أن  من الكبائر یبین أنه من الكبائر، فهو كبائر، وما وصل إلى علمنا

عما نقوم به من قول وفعل؛ لنعلم ما موقف الدین  ویجب علینا البحث ،نبلغه إلى غیرناالسلف، ثم 
  ، أم مرفوض؟.منها، بمعنى هل ما أقوم به مقبول شرعاً 

¢    £    Mقوله تعالى:   r عنها، وحذر منها الرسول االبتعادومن الكبائر التي یجب 
  º  ¹¸    ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®     ¬   «  ª  ©  ̈  §  ¦  ¥  ¤

                                                 
   - ، مقاییس اللغة1/468 - الفیروز آبادي -، القاموس المحیط5/129 -ابن منظور -) انظر: لسان العرب1(

 .5/154 -ابن فارس
 العاصمة دار - الفوزان اهللا عبد بن فوزان بن صالح -  الطحاویة العقیدة متن على المختصرة التعلیقات) انظر: 2(

 - الخمیس الرحمن عبد بن محمد - الحدیث أصحاب شرح السنة أهل اعتقاد، 1/154 -  والتوزیع للنشر
 - هـ1419 األولى، ط - السعودیة العربیة المملكة -  واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة ونؤ الش وزارة

  - القیرواني زید أبي ابن رسالة مقدمة شرح الداني الجني قطف، 52/5 -ابن جبرین -، شرح الطحاویة1/74
 المملكة الریاض، الفضیلة، دار -  البدر العباد حمد بن اهللا عبد بن المحسن عبد بن حمد بن المحسن عبد

، اإلیمان حقیقته، خوارمه، نواقضه، عند أهل 1/120 - م2002 - هـ1423 األولى، ط - السعودیة العربیة
  .1/201 -عبد اهللا اآلثري - ة والجماعةالسن
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 Á    À  ¿  ¾  ½¼  »       Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â
    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎL ) :١٥١األنعام(  

ینهانا عن الشرك باهللا،  U لقد ورد في هذه اآلیة نهي عن مجموعة من الكبائر، فإن اهللا
M  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r وهو من أكبر الكبائر، التي ال یغفرها اهللا، لقوله تعالى 

 }      §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~L ) :٤٨النساء(.  

M    j  i  h  gومنه قوله تعالى:  ،عن عقوق الوالدینفي اآلیة   U وكذلك ینهانا
  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      p  on  m    l  k

 ¡   �L ) :بكبرهما. واالهتمام فأمرنا باإلحسان إلیهما،، )٢٣اإلسراء   

الزنا  ومن الكبائر التي یعد الوقوع فیها أمر عظیم یجلب الغضب والضیاع على من یقع فیها،
َعْن َعْبِد اللَِّه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه ففي الصحیحین  قتل النفس إال بالحق،و  والردة
َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنِّي َرُسوُل اللَِّه، ِإالَّ ِبِإْحَدى َثَالٍث: " َال َیِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، َیْشَهُد  َوَسلََّم:

  .)1("النَّْفُس ِبالنَّْفِس، َوالثَّیُِّب الزَّاِني، َوالَماِرُق ِمَن الدِّیِن التَّاِرُك ِلْلَجَماَعِة 

 لنَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل:َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن اصح ما ومن الكبائر 
؟ َقاَل: » اْجَتِنُبوا السَّْبَع الُموِبَقاتِ « الشِّْرُك ِباللَِّه، َوالسِّْحُر، َوَقْتُل «، َقاُلوا: َیا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُهنَّ

َبا، َوأَ  ْكُل َماِل الَیِتیِم، َوالتََّولِّي َیْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِبالَحقِّ، َوَأْكُل الرِّ
  .)2(»الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الَغاِفَالتِ 

ر الشنیعة، التي تعمل على ظلم و وفي هذا الحدیث نهي صریح عن القذف، وهو من األم
یا مؤلمة، فقد قال الناس وضیاع حقوق اآلخرین، وتنشر الفساد والعداوة بینهم، وله عقوبة في الدن

̀   M   n  m  lk  j  i  h  g  f  e    d   c     b  a تعالى:    _     ^  ]  \
  oL ) :من اهللا مقداره ثمانون جلدة،  واضحة، حدٌ العقوبة لمن وقع في هذه الكبیرة )، ف٤النور

ظم الجریمة التي هذه العقوبة إال دلیل على عما وعقوبة أدبیة عدم قبول الشهادة، والحكم بفسقه، و 
  وضعت لها العقوبة.

                                                 
 ك -)، صحیح مسلم6878، ح( 9/5ك( الدیات) ب( قوله تعالى" إن النفس بالنفس....")  -) صحیح البخاري1(

  ).25، ح( 3/1302(القسامة والمحاربین والقصاص والدیات) ب( ما یباح به دم المسلم) 
  ).2766، ح(4/10الذین یأكلون أموال الیتامى ظلمًا...") ك( الوصایا) ب( قوله تعالى" إن  - ) صحیح البخاري2(
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من الكبائر، قال تعالى:  r ه الرسولوأیضًا ورد في الحدیث تحریم أكل الربا، وعدَّ 
M     3    2  1  0  /  .-  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !

   K  J  IH   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <;  :  9  8  7  65  4
P  ON  M  L    R   QL ) :٢٧٥البقرة(  

على التعامل بالربا، فهو من أصحاب النار، وله الخلود فیها،  وتقر اآلیة بأن من یصرُّ 
  أكثر من مزایاه، وفي الغالب ال مزایا له.وهذا دلیل واضح على أن مساوئ الربا 

ك لیس أكل مال الیتیم، وعقوبة من یفعل ذل r ومن الكبائر التي نهانا عنا رسولنا الكریم
M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T باألمر الیسیر الذي یمكن تحمله، فقد قال تعالى: 

  a  `  _  ̂ ]L ) :١٠النساء(.  

أما التولي یوم الزحف ففیه ضیاع األمة، وٕاضعاف الصف المسلم، وتفكك المسلمین، وقد 
̧   M 8 7 ، من الكبائر التي توجب على صاحبها عقاباً  دَّ نهانا عنه اهللا ورسوله، وعُ   ¶

  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  
     ËL ) :١٦األنفال(.  

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه  صحوما 
ِقیَل: َیا َرُسوَل اللَِّه، َوَكْیَف َیْلَعُن الرَُّجُل » ْن َیْلَعَن الرَُّجُل َواِلَدْیهِ ِإنَّ ِمْن َأْكَبِر الَكَباِئِر أَ « َوَسلََّم:

  .)1(» َیُسبُّ الرَُّجُل َأَبا الرَُّجِل، َفَیُسبُّ َأَباُه، َوَیُسبُّ ُأمَّهُ «َواِلَدْیِه؟ َقاَل: 

َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا  َعْن َأِبیهِ  ،)2( َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرةَ  صحو 
ُقْلَنا: َبَلى َیا َرُسوَل اللَِّه، َقاَل: " اِإلْشرَاُك ِباللَِّه، َوُعُقوُق » َأَال ُأَنبُِّئُكْم ِبَأْكَبِر الَكَباِئرِ «َعَلْیِه َوَسلََّم: 

وِر، َوَشَهاَدُة الَواِلَدْیِن، َوَكاَن ُمتَِّكًئا َفَجَلَس َفَقا وِر، َأَال َوَقْوُل الزُّ وِر، َوَشَهاَدُة الزُّ َل: َأَال َوَقْوُل الزُّ
وِر " َفَما زَاَل َیُقوُلَها، َحتَّى ُقْلُت: َال َیْسُكت   .)3(" الزُّ

                                                 
  ).5973، ح(8/3ك( األدب) ب( ال یسب الرجل والدیه)  - ) صحیح البخاري1(
) عبد الرحمن بن أبي بكرة، وهو أول مولود ولد بالبصرة. فنحروا یومئذ جزورًا وهم بالخریبة فأطعم أهل البصرة 2(

ثقة له أحادیث وروایة. وأم عبد الرحمن هولة بنت غلیظ من بني عجل.  فكفتهم وكانوا قدر ثالثمائة. وكان
  ).7/141 - ابن سعد -وتوفي سنة ست وتسعین وله عقب.( انظر: الطبقات الكبرى

  ).5976، ح( 8/4ك( األدب) ب( عقوق الوالدین من الكبائر)  -) المرجع السابق3(



  أسباب دخول النار

  )135 (

 الفصل الثالث

لَ : «َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقالَ  صحو  َخْمُس، َواْلُجْمَعُة ِإَلى الْ  واتالصَّ
، َما َلْم ُتْغَش اْلَكَباِئرُ    بمعنى ما لم ترتكب الكبائر. .)1(»اْلُجْمَعِة، َكفَّاَرٌة ِلَما َبْیَنُهنَّ

َأَما « :َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َمرَّ َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َعَلى َقْبَرْیِن َفَقالَ  صحو 
َن َال َیْسَتِتُر َما َلُیَعذََّباِن َوَما ُیَعذََّباِن ِفي َكِبیٍر، َأمَّا َأَحُدُهَما َفَكاَن َیْمِشي ِبالنَِّمیَمِة، َوَأمَّا اْآلَخُر َفَكاِإنَّهُ 

َذا َواِحًدا ثُمَّ ، َقاَل َفَدَعا ِبَعِسیٍب َرْطٍب َفَشقَُّه ِباْثَنْیِن ُثمَّ َغَرَس َعَلى َهَذا َواِحًدا َوَعَلى هَ » ِمْن َبْوِلهِ 
  .)2(»َلَعلَُّه َأْن ُیَخفَُّف َعْنُهَما َما َلْم َیْیَبَسا«َقاَل: 

من الكبائر وحذرنا منه، كلها   r وبالنظر في تلك األحادیث، نجد أن ما عده الرسول
ن كان المعظم یعود خطره على أمور تعود بالخطر إما على الفرد، أو المجتمع، أو كلیهما، وإ 

فمثًال: عقوق الوالدین، تفكك العالقات بین األفراد، وتحل غضب اهللا على العاق، وتنزع  ،االثنین
  البركة من ماله وولده وعمره، وغیر ذلك كثیر، وتضعف المجتمع وتفككه.

شهادة الزور، حیث إن فیها ضیاع حقوق اآلخرین، وتجلب على صاحبها الكراهیة  كذلك    
تنشر بین أفراده تضعف المجتمع و  ي الدنیا واآلخرة، وهي أیضاً من اهللا ومن الناس، وعدم الراحة ف

  الكراهیة والحقد، وكذلك النمیمة.

وقتل النفس التي یعد فیها مقصد مهم من المقاصد األساسیة التي جاء اإلسالم لیحافظ 
 داً علیها، أال وهي الحیاة البشریة، وقد شدد الدین في الحفاظ علیها، وشدد في عقوبة من یهدرها عم

  بالقصاص، فالقاتل یقتل.

یعمل على إضعاف الصف المسلم، وینشر بین الناس الفتن، ویضعف  والتولي یوم الزحف
  الدولة اإلسالمیة، ویجعل الناس ینفرون منه.

هذه العادة من العادات السیئة التي یلجأ إلیها عدد من فث وال حرج، أما عن السحر فحدِّ 
وكثیر منهم ربط كل جوانب حیاته  ه جلب الخیر ودفع الشر،الناس؛ ظنًا منهم أن الساحر بید

من  أیضاً  rه الرسول ویعد هذا من الشرك باهللا الذي عدَّ  بالسحر ومتابعة األخبار من الساحر،
  أكبر الكبائر وحذر منه.

د على الفرد والمجتمع من من حیث اآلثار السیئة التي تعو  ویقاس على ذلك بقیة الكبائر
  ارتكابها.

  
                                                 

  ).14، ح(1/209ة إلى الجمعة) ك( الطهارة) ب( الصلوات الخمس والجمع - ) صحیح مسلم1(
  ).111، ح( 1/240ك( الطهارة) ب( الدلیل على نجاسة البول ووجوب اإلستیراء منه)  - ) صحیح مسلم2(



  أسباب دخول النار

  )136 (

 الفصل الثالث

  مطلب الثاني مطلب الثاني الال
  حكم ارتكاب الكبائرحكم ارتكاب الكبائر    

، وٕانما اً عند أهل السنة والجماعة: من ارتكب أي كبیرة من الكبائر إال الشرك هو لیس كافر 
نوب في إیمان العبد باإلنقاص وقد وردت نصوص في الشرع تبین تأثیر الذ مؤمن ناقص اإلیمان، 

َال « ُه َعْنُه، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَّ صح ما مثل  ،ضعافواإل
 َیْزِني الزَّاِني ِحیَن َیْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال َیْشَرُب الَخْمَر ِحیَن َیْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال َیْسِرُق ِحینَ 

  .     )1(»َفُع النَّاُس ِإَلْیِه ِفیَها َأْبَصاَرُهْم ِحیَن َیْنَتِهُبَها َوُهَو ُمْؤِمنٌ َیْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال َیْنَتِهُب ُنْهَبًة، َیرْ 

َواللَِّه َال ُیْؤِمُن، َواللَِّه َال ُیْؤِمُن، : «َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َقالَ  ،)2( صح َعْن َأِبي ُشَرْیحٍ و 
  .)3(»الَِّذي َال َیْأَمُن َجاُرُه َبَواِیَقهُ «َوَمْن َیا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: ِقیَل: » َواللَِّه َال ُیْؤِمنُ 

وهي أدلة صریحة في أن إیمان مرتكب الذنوب ال یتساوى مع إیمان من یتقي اهللا ویجتنب 
  معاصیه.

  :)4(واختلف السلف في مسمى مرتكب الكبیرة إلى قسمین

7 8 اهللا صاحبه بالجنة،  دَ عَ وَ  ،اإلیمان شرف ومدح مرتكب الكبیرة لیس بمؤمن؛ ألنإن  األول:
 M   ̈  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L ) :ومرتكب ٧٢التوبة ،(

مؤمن ناقص اإلیمان، أو مسلم؛ ألن المؤمن عندهم أعلى درجة من  نقص إیمانه، فیسمونه الكبیرة
  المسلم.

رج من هذا المسمى بسبب الكبائر، ن أصل اإلیمان باق مع من ارتكب الكبائر، وال یخالثاني: إ
، ولكن لیس على الكمال؛ ألن من دخل في ، ویسمى مسلماً فمرتكب الكبیرة عندهم یسمى مؤمناً 

  اإلیمان أو اإلسالم استحق هذا المسمى وٕان لم یستكمله.
                                                 

  ).2475، ح( 3/136ك( المظالم والغصب) ب( النهبى بغیر إذن صاحبه)  - ) صحیح البخاري1(
  ى بن معاویة بن المحترش بن عمرو ) أبو شریح الكعبي واسمه خویلد بن عمرو بن صخر بن عبد العز 2(

ابن زمان بن عدي بن عمرو بن ربیعة. أسلم قبل فتح مكة، وكان یحمل أحد ألویة بني كعب من خزاعة 
أحادیث عدة،  rالثالثة یوم فتح مكة، ومات أبو شریح بالمدینة سنة ثمان وستین، وقد روى عن رسول اهللا 

 ).4/295 -ابن سعد -ات الكبرىقبل فتح مكة.( انظر: الطبق  rوصحب الرسول 
  ).6016ح(  - 8/10ك( األدب) ب( إثم من ال یأمن جاره بوایقه)  -) المرجع السابق3(
 الجامعة - الخلف العزیز عبد بن سعود - الدنیا في ومرتكبها بالكبائر المتعلقة العقدیة لمباحثا) انظر: 4(

، 1/79 - .م2004 - هـ1424 ،)123( العدد - ونوالثالث السادسة السنة ط - المنورة بالمدینة االسالمیة
  .1/303 -زین الدین السالمي - جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثًا من جوامع الكلم



  أسباب دخول النار

  )137 (

 الفصل الثالث

القول بأن مرتكب الكبائر یقال له: مؤمن ناقص اإلیمان مروي عن جابر بن عبد اهللا، "و
والقول بأنه مسلم، لیس بمؤمن مروي عن أبي ، المبارك وٕاسحاق وأبي عبید وغیرهم وهو قول ابن

  .)1("جعفر محمد بن علي، وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل السنة
  األدلة من القرآن على أن مرتكب الكبائر مؤمن مسلم: -10

 M 8 7  i  hg   f  e  d  c    b  a  ̀ _  ^  ]           \  [  Z  Y
 l  k  j   �  ~  }    |  {  zy  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m

    ¢  ¡L ) :لولي المقتول في الدین خاً أوجعله  سمى القاتل مؤمناً )  ١٧٨البقرة.  

 M 8 7     (  '  &  %  $  #  "  !L ) :فخاطبتهم اآلیة بالمؤمنین.٨التحریم ،(  

بالتوبة  األمر)،  ٣١النور: ( M   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   ÍL وقال تعالى:     
  .یدخل فیه أصحاب الكبائر

، والتوبة )٧٣ األحزاب: (M     Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì  ËL         :وقال تعالى     
  تكون للمذنب، والذنب لم یخرجه من الملة.

  )٩الحجرات:  (Mpo  n  m  l  k   j  i       L وقوله أیضًا:  

  المتقاتلین من المؤمنین  بینت اآلیة أن الفریقین

  )١٠الحجرات: ( M     ̧ ¶   µ  ´  ³²  ±  °        ̄ ®  ¬L : وقوله تعالى
M    z  y  x  w  v  u  tوكذلك فإن مرتكب الكبائر یستحق المغفرة، فقد قال تعالى: 

          ª          ©    ̈    §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {L ) :٥٣الزمر.(  
وقت التوبة، فعلى اإلنسان المذنب أن  ولم ینتهِ  فاإلسراف المبالغة، أي مهما كثرت الذنوب

ال ییأس من رحمة اهللا، وعلیه التوجه بسرعة إلى التوبة، فالنص صریح في أن اهللا یغفر الذنوب 
M    _  ^   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T  جمیعًا، باستثناء ما استثناه نص صریح.

`aL 116(النساء(.  
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 الفصل الثالث

وكثیر من النصوص القرآنیة تبین أن المستحق للوعید هو الكافر ولیس مرتكب الكبیرة، 
M  Ø  ×    Ö )، وقوله: ١٣١آل عمران: ( M       Ì  Ë  Ê   É  ÈL منها قوله تعالى: 

        Ý  Ü  ÛÚ  ÙL ) :٧٢الحج(.  
!  "  U   ،  8 7           M اهللا وقد جاء في القرآن ما یدل على أنه من حقهم الرحمة من

    +  *     )  (  '  &    %  $  #L ) :٨٢األنعام(.  
َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َلمَّا َنَزَلْت  المقصود بالظلم الوارد في اآلیة، r حیث بین الرسول

َشقَّ  ).٨٢األنعام: M  +  *     )  (  '  &    %  $  #  "  !  L ) : َهِذِه اآلَیةُ 
؟ َفَقاَل َرُسوُل َذِلَك َعَلى َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َوَقاُلوا: َأیَُّنا َلْم َیْلِبْس ِإیَماَنُه ِبُظْلمٍ 

 M    B  AL " َقْوِل ُلْقَماَن ِالْبِنِه:ِإنَُّه َلْیَس ِبَذاَك، َأَال َتْسَمُع ِإَلى "  اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم:
  .)1(" َلُظْلٌم َعِظیمٌ    )١٣لقمان: (

وٕاذا مات صاحب هذه الكبیرة ولم یتب، فهو في مشیئة اهللا، إن شاء عفا عنه وٕان شاء 
M  r عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة بإیمانه،ال یخلدون في النار، لقوله تعالى: 

  u  t  s    §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  vL) :٤٨النساء(  

M  g  f  e  d  c  b  a`    _  ^   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T وقوله تعالى: 
    hL ) :١١٦النساء(  

 Uاهللا واآلیتان تبینان أن أي ذنب یرتكبه المسلم ال یخرجه من الدین، وٕان كان ینقصه بدلیل قبول 
توبة مرتكبه إال الشرك باهللا، إذن الشرك باهللا بمفهوم المخالفة یخرج من المله، وهذا یعني خلود 

في اآلیتین أن من أشرك باهللا فقد ارتكب إثمًا عظیمًا؛  Uصاحبه في نار جهنم، وقد بین لنا اهللا 
  في نار جهنم.ألنه ال ُیغفر، وصاحبه ضل الطریق الصحیح وابتعد عنه كثیرًا، وهو مخلٌد 

  

                                                 
  ).4776، ح( 6/114 -اهللا إن الشرك لظلم عظیم)ب( ال تشرك ب - ك( تفسیر القرآن) - ) صحیح البخاري1(



  

  )139 (

 الخـاتمــة

  ةـاتمـخـال
المبعوث رحمة للعالمین، ، والصالة والسالم على الهادي األمین، الحمد هللا رب العالمین

  ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین وبعد :، وعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین
 فإنني أحمد اهللا الذي أعانني ووفقني لكتابة هذا البحث وصوًال إلى خاتمته، وأشكره

سبحانه أن هداني إلى تناول موضوع مهم من موضوعات كتابه الحكیم والكتابة فیه، فله الحمد في 
األولى واآلخرة، وله الشكر من قبل ومن بعد، وأسأله تعالى أن یتقبله مني عمًال خالصًا لوجهه 

  الكریم، وأن یجعل فیه الخیر لي وللمسلمین عامة، ولطلبة العلم خاصة.
من النتائج والتوصیات، أذكر توصلُت إلى مجموعة لجهد المتواضع وفي نهایة هذا ا

  :اآلتیة أهمها في النقاط 
  نتائج البحث :أهم : أوالً 

ورسله، وهي خزي أكبر  لعقاب الكافرین المكذبین بدینه U نار جهنم، نار أعدها اهللا .1
 .وخسران أعظم

ال وهو اإلیمان بالیوم حكم اإلیمان بالنار واجب؛ ألنه ضمن ركن من أركان اإلیمان، أ .2
 اآلخر.

حكم منكر أي ركن من أركان اإلیمان الكفر، وكذلك حكم من ینكر أي أمر یندرج تحت  .3
 أي ركن من تلك األركان.

أنها تدفعنا للنجاة منها بشتى الطرق  لمعرفتنا بالنار وأهلها آثار عظیمة، من أهمها .4
 والوسائل.

عیر، سقر، الجحیم، والهاویة)، وتلك األسماء للنار أسماء سبعة( جهنم، لظى، الحطمة، الس .5
من شأنها زرع الرعب والخوف الشدید؛ لما یحدث فیها من أنواع مختلفة من العذاب، 

 فتجعلنا نهرب منها مسرعین.

بعض، وتلك الدركات  تحتللعقاب تتكون من دركات، بعضها  U النار التي أعدها اهللا .6
 جة العذاب.تفصل بینها أبواب، وهي تختلف في نوع ودر 

من تلك یوجد في نار جهنم أودیة عظیمة مرعبة مشتعلة بالنار، ملیئة بالحیات والعقارب،  .7
 وادي ویل).أال وهو (تتعوذ منه بقیة األودیة  األودیة وادٍ 

جبال النار عظیمة ولها شكل مرعب، وهي شدیدة الحرارة؛ ألنها مشتعلة بالنار، یكلف أهل  .8
نیة جهنم بقامع من حدید فتجبرهم على صعود تلك النار صعودها حیث تضربهم زبا



  

  )140 (

 الخـاتمــة

الجبال، فإذا وصلوا أعالها أصابهم أمل بإمكانیة الخروج من النار والهروب من العذاب، 
ولكن خزنة جهنم لهم بالمرصاد، یضربوهم مرة أخرى بالمقامع فیسقطون إلى أسفل النار 

 مرة أخرى، وهكذا یستمر صعود أهل النار وسقوطهم.

منها: السالسل واألغالل التي یقید بها أهل النار  ،لتعذیب في النار متعددةأدوات ا .9
، والحجارة التي تزید من قوة اشتعال النار، فتشعرهم بالتعب الشدید؛ ألنهم یجرونها جراً 

ومقامع الحدید التي یضرب بها زبانیة جهنم أهل النار عند محاولتهم الخروج منها، وكل 
 یادة عذاب وألم أهل النار.تلك األدوات من شأنها ز 

أهل النار من كثیر من المكارم التي جعلها ألهل الجنة، فیحرمهم من النظر  U یحرم اهللا .10
من النور فیعیشوا في ظالم دائم، وكذلك و من كالم اهللا الطیب لهم، و  إلى وجهه الكریم

 .عام والشرابیحرموا من طیب الط
) وهي أطعمة یابسة وشائكة یصعب بلعها، ال طعام أهل النار (الزقوم، الغسلین، والضریع .11

 تسمن وال تغني من جوع، یأكلها أهل النار اضطرارًا فال تزیدهم إال ألمًا وندمًا.
شراب أهل النار( الحمیم، الغساق، الصدید، المهل) وهي سوائل خارجة من أجسامهم،  .12

الشعور بالعطش وهي مقرفة وذات روائح كریهة، وشدیدة السخونة، ال تروي ولكنها تزید 
 والتعب الشدید واأللم القوي.

لباس أهل النار نحاس ذائب شدید الحرارة، وثیاب مصنوعة من نار، وهذا اللباس لیس  .13
 للسترة وٕانما لزیادة العذاب والشعور باأللم.

فیبكون كثیرًا أمًال في الخروج منها،  ،على أهل النار بالخلود في نار جهنم U  یحكم اهللا .14
ًا للحصول على فرصة أخرى لیعملوا الصالحات فیكونوا من أهل الجنة، ویصرخون طلب

 وعندما یفقدون األمل ال یبقى أمامهم إال الشهیق والزفیر الذي یزیدهم ألمًا.
فیكون كالم وحوار ألهل النار یظهر ندمهم وأسفهم على ما ضیعوه في الدنیا من فرص  .15

هنم ومالك خازن النار، وحوار آخر بینهم حوار لهم فیما بینهم، وحوار بینهم وبین خزنة ج
 ال یعود علیهم إال بالذل والخسران، فیزید عذابهم وألمهم.وكل ذلك وبین أهل الجنة، 

عتقادي وكفر عملي، والكفر صادر من االكفر من أسباب دخول النار، وهو نوعان كفر  .16
نار جهنم؛ ألنه عتقادي یؤدي بصاحبه إلى أهل الكتاب والوثنیین والمرتدین، الكفر اال

 یخرجه من ملة اإلسالم.
النفاق یكون بإظهار الشخص خالف ما یبطن، وأثره على المسلمین عظیم؛ ألنه یبطن  .17

العداوة والكره للمسلمین، وهو غیر معروف لهم فال یأخذون حذرهم منه، والنفاق نوعان 
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 الخـاتمــة

ه من أنواع عتقادي وآخر عملي، وعاقبة النفاق الدرك األسفل من النار بما فیانفاق 
 العذاب المختلفة.

الكبائر سبب من أسباب دخول النار، ولمرتكب الكبائر فرصة التوبة منها؛ ألن مرتكبها  .18
لیس بكافر وٕانما مؤمن نقص إیمانه، إال المشرك فال أمل له یوم القیامة؛ ألن اهللا یغفر 

 كل الذنوب إال ذنب اإلشراك به.
  

  التوصیات :أهم  –ثانیًا 
  ئج السابقة، توصي الباحثة باآلتي: في ضوء النتا

. أوصي الباحثین وطالب العلم باالهتمام بموضوعات القرآن الكریم المختلفة، والبحث في 1
حیث إن القرآن الكریم زاخر بكثیر من الموضوعات التي من شأنها إبعادنا  ،كافة مجاالته

  .عن النار وٕادخالنا الجنة_ بإذن اهللا_
بطاعة اهللا في الدنیا، وتطبیق شرعه في التعامل مع  األمر . أوصي المسلمین ووالة2

  اآلخرین، والحكم بین المسلمین؛ للهروب من غضب اهللا وناره إلى رضاه وجنته.
.  أوصي الدعاة في ترغیب الناس في الجنة ونعیمها، وترهیبهم من النار وعذابها وما یحدث 3

الصحیح ویحذرهم من الطریق  الطریق فیها، فما زال الناس في حاجة كبیرة لمن ینیر لهم
  .الخطأ

  
جهد متواضع بذلت فیه كل ما في وسعي، للخروج بما یخدم اإلسالم وفي الختام هذا 

أثناء البحث  ویساعدهم على تجنب ما یؤدي بهم إلى غضب اهللا وناره، وقد حرصتُ ، والمسلمین
وما كان فیه من ، ةمن اهللا ومنَّ فیه أن أتجنب الخطأ ما استطعت، فما كان فیه من صواب فبتوفیق 

خطأ فمن نفسي ومن الشیطان وأعوذ باهللا من كل خطأ وأستغفره من كل زلل، واهللا الهادي إلى 
  سواء السبیل.

  
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  
  الباحثة: فداء حسین الفرا
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 الفهـارس العامــة

  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة
  

 الصفحة رقمها  طرف اآلیة

 رةالبق

 M k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a L  11 126 

 M           ~  }  |  {  z     y  x  w   v  u...  L   13 127 

 M       Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   ÎL   24 55  

 M9  8  76  5  4  3   2  1       ;  :L   89 108  

  M  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  ÑL   119 32  

 M  ('  &   %  $  #  "  !...L   146 109 

 M  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹         ¸  ¶  µ...   ÆL   161 110  

  M  �   ~  }  |  {  z  y  x...L   174 60  

  M  ih    g  f  e  d  c  b  a...L   206 21  

M        `  _  ^  ]\  [  Z  Y...  L   217 121 

 M   U    T  S  R  Q  P  O  N  M...L   261 37  

 M  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !...  L   275 134 

  آل عمران

 MÆ                 Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿...  L   77 60  
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 الصفحة رقمها  طرف اآلیة

 M  §  ¦  ¥  ¤     £  ¢...L   90 121  

 M    )  (  '  &  %  $        #  "  !...L   116 111 

 M       Ì  Ë  Ê   É  ÈL   131 138 

  M  ¢  ¡  �  ~   }  |   {  z  y...L   162 21  

  M  k  j      i  h  g  f  e...L     191 16  

 النساء

 M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T...L   10 134 

 M  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r...L   48 133 

  M     X  W  V  UT  S  R  Q   P  O  N  ML  55 21  

  M  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç...L   59 36  

 M    _  ^   ]  \  [    Z  Y  X   W  V  U  T....    L   116 137 

  MN  M  L   K    Q  P  O...  L   136 13  

  M     ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L   145 39  

 M  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯...L   146 130 

 M  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �           ~  }  |...    L   168 111 
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 الصفحة رقمها  طرف اآلیة

  المائدة

 M  '   &  %  $  #         "  !L   10 32  

 M  -  ,   +   *)    (  '  &   %  $  #  "  !L   37 100 

M    k  j  i  h  g  f   e  dL   41 127 

 M  l   s  r  q  p  o  n  m...L   54 122  

 M  @?  >  =   <  ;    :  9  8  7  6...     L   72 117  

 M     h   g  f   e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [...L   73 117 

 M ?  >  =  <  ;      :  9 A  @  ...     L   78 116 

  األنعام

 M     )  (  '  &    %  $  #  "  !...    L   82 138  

M       ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢...L   151 133 

 M y  x  w  v  u  t      s  r  q  p    z...L   161 118 

  األعراف

 M  o  n  m  l  kj  i  h  g   f...L   18 21  

 M   ,  +  *  )  (  '  &   %  $  #  "  !...L   44 102 

 M       I  H  G  F    E  D      C  B  A  @L   45 103 
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 الصفحة رقمها  طرف اآلیة

 M  Q  P   O  N  ML  K... L   46 103  

 M  u  t  s  r    q  p... L   48 101 

  M  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²...L   50 63 

  األنفال

  M  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  ¿    ...    L   16 21  

  التوبة

 M  \  [  Z  Y  X   W    V  U...L   17 120  

 M  r   q  p  o  n   m  l  k...L   30 116 

  M  f  e  d  c  b  a   `  _...  L   35 21  

 M  ³   ²  ±  °  ¯   ®  ¬...L   68 129  

 M  b        a   ̀ _        ^  ]  \  [L   82 89 

  M  9   8  7  6  5       4  3...L   113 33  

 هود

 M  º  ¹  ¸  ¶      µ   ´  ³  ²  ±L   106 90 

  الرعد
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 الصفحة رقمها  طرف اآلیة

  M  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ...  L   18 21  

 إبراهیم

 M    �  ~  }   |  {   z  yL   16 63 

 M;  :  9  8  7     =   <...L   21 97  

 M  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥L   50 85 

 الحجر

 M  4  3   2  1  0  /        .  -     ,  +  *L   33 110 

  M  y  x  w  v...L   43 39  

  النحل

 M 3   :  9  87  6  5  4L   17 119  

 M  d  c   b  a   ̀ _  ^L   83 113 
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 ءاإلسرا
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 الصفحة رقمها  طرف اآلیة

 M  a  `     _  ^L   61 110 

 الكهف

 M  ]\  [        Z  Y  X  W  V...L   29 63 

  M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »...L   52 49 

  مریم

M    ¢  ¡  �~  }  |  {  z     y  x  wL   59 42  
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  األنبیاء
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  الحج
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 الصفحة رقمها  طرف اآلیة
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 M    9  8  7  6  5  4   3L   107 91 

 M  =  <  ;   ?     >L   108 90 

 النور

 M  e    d   c     b  a  `   _     ^  ]  \...  L   4 133 

M   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   ÍL   31 137 

 M  K       J                  I   H  G  F...L   39 115 

 الفرقان

 M  +  *   )  (  '  &  %  $  #  "  !...L   3 119 
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 الصفحة رقمها  طرف اآلیة

 العنكبوت
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  لقمان
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 النبأ
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 البینة
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  ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة الشریفة
  الصفحة  حكم الحدیث  راوي الحدیث  طرف الحدیث

  28  حسن  سنن الترمذي  ن الكتابان ؟  فقلنا: ال یا رسول اهللا أتدرون ما هذا

  133  صحیح  البخاري  اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: یا رسول اهللا وما هن

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة، فإن شدة الحر من 
  21  صحیح  البخاري  فیحجهنم

عوذ إذا تشهد أحدكم فلیستعذ باهللا من أربع یقول: اللهم إني أ
  22  صحیح  مسلم  بك من عذاب جهنم

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، 
  وصفدت الشیاطین

  40  صحیح  مسلم

إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب الجحیم، 
  33  صحیح  سنن النسائي  وسلسلت فیه الشیاطین"

في  أربع في أمتي من أمر الجاهلیة، ال یتركونهن: الفخر
  86  صحیح  مسلم  األحساب، 

  128  صحیح  البخاري  أو كانت فیه خصلة  - أربع من كن فیه كان منافقا 

  113  صحیح  البخاري  قیل: » أریت النار فإذا أكثر أهلها النساء، یكفرن

ال ترجعوا بعدي كفارا، یضرب «فقال: » استنصت الناس
  114  صحیح  البخاري  بعضكم رقاب بعض

ار، وقصرت م تجاوزت بهم حسناتهم النأصحاب األعراف قو  
  بهم سیئاتهم عن الجنة

المستدرك على 
  الصحیحین

على شرط 
البخاري 
  ومسلم

101  

  134  صحیح  البخاري  قلنا: بلى یا رسول اهللا، قال» أال أنبئكم بأكبر الكبائر

أما إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبیر، أما أحدهما فكان 
  135  صحیح  مسلم  یمشي بالنمیمة
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  الصفحة  حكم الحدیث  راوي الحدیث  طرف الحدیث

  123  صحیح  البخاري  أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا: ال إله إال اهللا 

إن الحجارة التي سمى اهللا في القرآن وقودها الناس والحجارة، 
  حجارة 

المستدرك على 
  55  صحیح  الصحیحین

إن الحمیم لیصب على رؤوسهم فینفذ الحمیم حتى یخلص 
  إلى جوفه 

المستدرك على 
  77  صحیح  الصحیحین

  38  حسن صحیح  سنن الترمذي  إن الدال على الخیر كفاعله"

  26 صحیح  سنن ابن ماجة  إن المیت یصیر إلى القبر، فیجلس الرجل الصالح في قبره

إن أهل النار لیبكون حتى لو أجریت السفن في دموعهم 
  لجرت 

المستدرك على 
  90  صحیح  الصحیحین

رزا للناس، إذ أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم كان یوما با
  13  صحیح  البخاري  أتاه رجل یمشي

إن على اهللا عز وجل عهدًا لمن یشرب المسكر أن یسقیه من 
  80  صحیح  مسلم  طینة الخبال 

  16  صحیح  البخاري  إن هللا مالئكة یطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذكر

  134  صحیح  البخاري  » إن من أكبر الكبائر أن یلعن الرجل والدیه

س بذاك، أال تسمع إلى قول لقمان البنه: (إن الشرك إنه لی
  138  صحیح  البخاري  لظلم عظیم) 

  22  صحیح  البخاري  إنهما آیتان من آیات اهللا، فإذا رأیتم ذلك فصلوا

  60  صحیح  مسلم  ...ثالثة ال یكلمهم اهللا یوم القیامة وال یزكیهم 

هم عذاب ثالثة ال ینظر اهللا إلیهم یوم القیامة، وال یزكیهم، ول
  61  صحیح  البخاري  ألیم، 

  35  صحیح  سنن أبو داود  الحمد هللا الذي كفاني وآواني، وأطعمني وسقاني
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  الصفحة  حكم الحدیث  راوي الحدیث  طرف الحدیث

  115  صحیح  البخاري  سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر

عینان ال تمسهما النار: عین بكت من خشیة اهللا، وعین 
  17  صحیح  الترمذي  باتت تحرس في سبیل اهللا

  26  صحیح  البخاري  ا بعضا حین رأیتموني تأخرتفرأیت جهنم یحطم بعضه 

  22  صحیح  مسلم  ال تزال جهنم یلقى فیها وتقول: هل من مزید

  122  صحیح  البخاري  ولقتلتهم» ال تعذبوا بعذاب اهللا

ال یحل دم امرئ مسلم، یشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول 
  133  صحیح  البخاري  اهللا

ن، وال یشرب الخمر حین ال یزني الزاني حین یزني وهو مؤم
  136  صحیح  البخاري  یشرب وهو مؤمن

ال یلج النار رجل بكى من خشیة اهللا، حتى یعود اللبن في 
  17  صحیح  الترمذي  الضرع

لو ضرب مقمع من حدید جهنم الجبل لتفتت كما یضرب به 
  أهل النار فصار رمادا

المستدرك على 
  56  صحیح  الصحیحین

ا أقرب إلى فیه سقطت فروة ماء كالمهل كعكر الزیت فإذ
  وجهه فیه

المستدرك على 
  83  صحیح  الصحیحین

  37  صحیح  مسلم  المسلم أخو المسلم، ال یظلمه وال یسلمه، من كان في حاجة 

  122  صحیح  البخاري  من بدل دینه فاقتلوه" 

من ذكر اهللا ففاضت عیناه من خشیة اهللا حتى یصیب 
  وم القیامة األرض من دموعه لم یعذبه اهللا تعالى ی

المستدرك على 
  36  صحیح  الصحیحین

نجيء نحن یوم القیامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق 
  62  صحیح  مسلم  الناس؟ 
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  الصفحة  حكم الحدیث  راوي الحدیث  طرف الحدیث

قیل: ومن یا » واهللا ال یؤمن، واهللا ال یؤمن، واهللا ال یؤمن
  136  صحیح  البخاري  رسول اهللا؟ 

لغ ویل واد في جهنم یهوي فیه الكافر أربعین خریفا قبل أن یب
  قعره،..

المستدرك على 
  47  صحیح  الصحیحین

  37  صحیح  البخاري  قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها »یا عدي، هل رأیت الحیرة ؟

یقرب إلى فیه فیكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت 
  فروة رأسه، 

المستدرك على 
  الصحیحین

على شرط 
  81  مسلم

المستدرك على   یكون خلف من بعد ستین سنة أضاعوا الصالة، 
  43  صحیح  الصحیحین
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  ثالثًا: فهرس األعالم المغمورین
  

  الصفحة  اسم العلم
  81  أبو أمامة الباهلي
  43  أبو سعید الخدري
  136  أبو شریح الكعبي

  40  أحمد بن محمد النیسابوري
  114  جریر بن عبد اهللا
  101  حذیفة بن الیمان
  15  الحسن بن یسار

  37  مرسالم بن عبد اهللا بن ع
  134  عبد الرحمن بن أبي بكرة

  37  عدي بن حاتم الطائي
  12  القاضي عیاض

  58  قتادة بن دعامة السدوسي
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  فهرس المصادر والمراجعرابعًا: 
  

 المالكي االشبیلي المعافري العربي بن بكر أبو اهللا عبد بن محمد القاضي - القرآن أحكام .1
  -  عطا القادر عبد محمد: علیه وعلَّق أحادیثه خرجو  أصوله راجع - )هـ543: المتوفى(

 .م 2003 - هـ 1424 الثالثة، ط -  لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار

شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي  –إرشاد األریب إلى معرفة األدیب  .2
ط  –بیروت  دار الغرب اإلسالمي، –ت : إحسان عباس  –هـ) 626الحموي _المتوفى: 

  م.1993هـ/ 1414األولى، 

   محمد بن محمد العمادي السعود أبو -  الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد .3
 .بیروت – العربي التراث إحیاء دار - )هـ982: المتوفى( مصطفى بنا

   فوزان بن صالح -  واإللحاد الشرك أهل على والرد االعتقاد صحیح إلى اإلرشاد .4
 .م1999 -  هـ1420، الرابعة ط -  الجوزي ابن دار -  الفوزان اهللا عبد بنا

 الجامعة -  )هـ1420: المتوفى( باز بن اهللا عبد بن العزیز عبد - اإلیمان أصول .5
 األول ربیع -  الثالث العدد - عشرة الحادیة السنة ط -  المنورة المدینة اإلسالمیة،

 .م1979/هـ1399

   - الخلف العزیز عبد بن سعود -  المبتدعة عندو  السلف عند العقیدة مسائل أصول .6
 .هـ1421-هـ1420 ط

 مؤسسة  -ن الفوزا اهللا عبد بن فوزان بن صالح - التوحید كتاب بشرح المستفید إعانة .7
 .م2002 ـ-  ه1423 الثالثة، ط - الرسالة

 وزارة -  الخمیس الرحمن عبد بن محمد -  الحدیث أصحاب شرح السنة أهل اعتقاد .8
   - السعودیة العربیة المملكة -  واإلرشاد والدعوة واألوقاف سالمیةاإل ونؤ الش
 .هـ1419 األولى، ط

 علي بن أحمد بن حافظ - المنصورة الناجیة الطائفة العتقاد المنشورة السنة أعالم .9
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 واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة - القاضي حازم: ت - )هـ1377: المتوفى( الحكمي
 .هـ1422 الثانیة، ط - السعودیة العربیة لمملكةا -  واإلرشاد والدعوة

 محمد بن عمر بن اهللا عبد سعید أبو الدین ناصر  -  التأویل وأسرار التنزیل أنوار .10
 إحیاء دار - المرعشلي الرحمن عبد محمد: ت -  )هـ685: المتوفى( البیضاوي الشیرازي

 .هـ 1418 - األولى ط -  بیروت – العربي التراث

 النیسابوري الحسین بن الحسن أبى بن محمود -  القرآن معاني عن البیان إیجاز .11
 -  القاسمي حسن بن حنیف الدكتور: ت -  )هـ550 نحو: المتوفى( الدین نجم أبوالقاسم،

 .ه 1415 - األولى ط - بیروت – اإلسالمي الغرب دار

 بوبكرأ جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر -  الكبیر العلي لكالم التفاسیر أیسر .12
   -  السعودیة العربیة المملكة المنورة، المدینة والحكم، العلوم مكتبة - الجزائري

 .م2003/هـ1424 الخامسة، ط

الَّبي محمد محمد َعلي - اآلخر بالیوم اإلیمان .13  والنشر للطباعة العصریة المكتبة -  الصَّ
 .األولى ط -  )صفحة 288( كثیر ابن دار - 

 العلوم مكتبة -  الغامدي علي بن عطیة بن أحمد - ن میوالمتكل السلف بین اإلیمان .14
 .م2002- هـ1432 األولى، ط - السعودیة العربیة المملكة المنورة، المدینة والحكم،

 عبدالحمید بن اهللا عبد -  والجماعة السنة أهل عند نواقضه خوارمه، حقیقته، اإلیمان .15
 الوطن مدار -  صالح بن منالرح عبد الدكتور الشیخ فضیلة: وتقدیم مراجعة - األثري
 .م 2003 -  هـ 1424 األولى، ط -  الریاض للنشر،

: المتوفى( السمرقندي إبراهیم بن أحمد بن محمد بن نصر اللیث أبو -  العلوم بحر .16
 .)هـ373

   یوسف بن علي بن یوسف بن محمد حیان أبو - التفسیر في المحیط البحر .17
 دار -  جمیل محمد صدقي: ت -  )هـ745: المتوفى( األندلسي الدین أثیر حیان بن
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 .هـ 1420 ط -  بیروت – الفكر

   المهدي بن محمد بن أحمد العباس أبو - المجید القرآن تفسیر في المدید البحر .18
 اهللا عبد أحمد: ت -  )هـ1224: المتوفى( الصوفي الفاسي األنجري الحسني عجیبة بن

 .ه 1419 ط -  القاهرة – زكي عباس حسن الدكتور -  رسالن القرشي

 الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد -  والنحاة اللغویین طبقات في الوعاة بغیة .19
 - العصریة المكتبة - إبراهیم الفضل أبو محمد: ت -  )هـ911: المتوفى( السیوطي

 .صیدا/  لبنان

محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسین أبو الفیض  –تاج العروس من جواهر القاموس  .20
دار  –ت: مجموعة من المحققین  - هـ)1205لمرتضى الزبیدي (المتوفى: الملقب با
  الهدایة. 

 بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس -  واألعالم المشاهیر ووفیات اإلسالم تاریخ .21
  (غیر موجود في الرسالة) )هـ748: المتوفى( الذهبي َقاْیماز بن عثمان

 »المجید الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر السدید المعنى تحریر« والتنویر لتحریرا .22
 - )هـ1393: المتوفى( التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد - 

 .ه 1984، تونس – للنشر التونسیة الدار

   أحمد بن الرحمن عبد الدین زین - البوار دار بحال والتعریف النار من التخویف .23
  - )هـ795: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، ي،الَسالم الحسن، بن رجب بنا

 الثانیة، ط - دمشق – البیان دار الطائف، -  المؤید مكتبة -  عیون محمد بشیر: ت
 .م1988 – ه1409

 الفرج أبو الدین جمال -  )الكریم القرآن غریب( الغریب تفسیر في األریب تذكرة .24
  - السید فتحي طارق: ت -  )هـ597 :المتوفى( الجوزي محمد بن علي بن عبدالرحمن

  م 2004 - هـ 1425 األولى، ط -  لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار
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 العصیمي دار - الجبرین حمادة بن العزیز عبد بن اهللا عبد -  اإلسالمیة العقیدة تسهیل .25
 .الثانیة ط -  والتوزیع للنشر

 جزي ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو -  التنزیل لعلوم التسهیل .26
 األرقم دار شركة - الخالدي اهللا عبد الدكتور: ت - )هـ741: المتوفى( الغرناطي الكلبي

 .ه 1416 - األولى ط -  بیروت – األرقم أبي بن

   –لبنان  -دار الكتب العلمیة بیروت  –علي بن محمد الجرجاني  –التعریفات  .27
 م.1983 - ه1403ط األولى، 

 - الفوزان اهللا عبد بن فوزان بن صالح -  الطحاویة العقیدة متن على المختصرة التعلیقات .28
 .والتوزیع للنشر العاصمة دار

 بكر أبو األصبهاني، األنصاري فورك بن الحسن بن محمد  - فورك ابن تفسیر .29
 - 1430 ط -  السعودیة العربیة المملكة -  القرى أم جامعة -) هـ406: المتوفى(

 .م 2009

 الدین وجالل) هـ864: المتوفى( المحلي أحمد بن محمد الدین جالل -  الجاللین فسیرت .30
 ط -  القاهرة – الحدیث دار - )هـ911: المتوفى( السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد

 .األولى

   - القاهرة – العربیة الكتب إحیاء دار -  عزت محمد دروزة -  الحدیث التفسیر .31
 .ه 1383 ط

 األصفهانى بالراغب المعروف محمد بن الحسین القاسم أبو -  نياألصفها الراغب تفسیر .32
 .م 1999 - هـ 1420 ط -  طنطا جامعة - اآلداب كلیة - )هـ502: المتوفى(

 المروزى أحمد بن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو - القرآن تفسیر .33
 وغنیم إبراهیم بن یاسر: ت -  )هـ489: المتوفى( الشافعي ثم الحنفي التمیمي السمعاني

 -هـ1418 األولى، ط -  السعودیة – الریاض الوطن، دار - غنیم بن عباس بن
 م.1997
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   العزیز عبد الدین عز محمد أبو -  )الماوردي لتفسیر اختصار وهو( القرآن تفسیر .34
 العلماء بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بنا
 بیروت – حزم ابن دار - الوهبي إبراهیم بن اهللا عبد الدكتور: ت -  )هـ660: المتوفى(
 .م1996 - هـ1416 األولى، ط - 

 المري، محمد بن عیسى بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو -  العزیز القرآن تفسیر .35
 حسین اهللا عبد أبو: ت -  )هـ399: المتوفى( المالكي َزَمِنین أبي بابن المعروف اإللبیري

 ط -  القاهرة/ مصر - الحدیثة الفاروق - الكنز مصطفى بن محمد -  عكاشة بن
 .م2002 -  هـ1423 األولى،

 ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو - العظیم القرآن تفسیر .36
 والتوزیع للنشر طیبة دار -  سالمة محمد بن سامي: ت -  )هـ774: المتوفى( الدمشقي

 .م 1999 - هـ1420،  الثانیة ط - 

 بنا إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو -  حاتم أبي البن العظیم القرآن تفسیر .37
 محمد أسعد: ت - )هـ327: المتوفى( حاتم أبي ابن الرازي الحنظلي، التمیمي، المنذر
 .هـ1419 -  الثالثة ط -  السعودیة العربیة المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة - الطیب

 دار -  )هـ1390 بعد: المتوفى( الخطیب یونس الكریم عبد -  للقرآن القرآني رالتفسی .38
 .القاهرة – العربي الفكر

 مكتبة شركة - )هـ1371: المتوفى( المراغي مصطفى بن أحمد - المراغي تفسیر .39
 .م 1946 - هـ 1365 األولى، ط -  بمصر وأوالده الحلبي البابى مصطفى ومطبعة

 مكتبة شركة - )هـ1371: المتوفى( المراغي مصطفى بن أحمد - المراغي تفسیر .40
 .م 1946 - هـ 1365 األولى، ط -  بمصر وأوالده الحلبي البابى مصطفى ومطبعة

 الرشدیة مكتبة - التونسي نبي غالم: ت -  اهللا ثناء محمد المظهري، - المظهري التفسیر .41
 .هـ 1412 ط -  الباكستان –
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 .م1990، للكتاب العامة المصریة الهیئة -  رضا يعل بن رشید محمد - المنار تفسیر .42

 دار  -  الزحیلي مصطفى بن وهبة د -  والمنهج والشریعة العقیدة في المنیر التفسیر .43
 .هـ 1418، الثانیة ط - دمشق – المعاصر الفكر

 المصحف لطباعة فهد الملك مجمع - التفسیر أساتذة من نخبة -  المیسر التفسیر .44
 .م 2009 - هـ1430 ومنقحة، مزیدة الثانیة، ط -  السعودیة – الشریف

   - بیروت – الجدید الجیل دار -  محمود محمد الحجازي، -  الواضح التفسیر .45
 .هـ 1413 - العاشرة ط

   -  دمشق – الفكر دار -  الزحیلي مصطفى بن وهبة د -  للزحیلي الوسیط التفسیر .46
 .هـ 1422 - األولى ط

 والنشر للطباعة مصر نهضة دار -  طنطاوي سید محمد -  الكریم للقرآن الوسیط التفسیر .47
 .األولى ط -  القاهرة – الفجالة والتوزیع،

 دار  -  الطَّیَّار ناصر بن سلیمان بن مساعد د -  الطیار مساعد للشیخ عم جزء تفسیر .48
 .هـ 1430 الثامنة، ط -  الجوزي ابن

 الصنعاني الیماني میريالح نافع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو -  الرزاق عبد تفسیر .49
 الكتب دار -  عبده محمد محمود. د: ت -  العلمیة الكتب دار  -  )هـ211: المتوفى(

 .هـ1419 سنة األولى، ط -  بیروت – العلمیة

 البلخى األزدي بشیر بن سلیمان بن مقاتل الحسن أبو -  سلیمان بن مقاتل تفسیر .50
 ط - بیروت – التراث إحیاء ردا -  شحات محمود اهللا عبد: ت -  )هـ150: المتوفى(

 .هـ 1423 -  األولى

 عبد اهللا، عبد أبو -  المنیفة المباحث من الواسطیة علیه احتوت فیما اللطیفة التنبیهات .51
 دار -  )هـ1376: المتوفى( سعدي آل حمد بن ناصر بن اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن

 .هـ1414 األولى، ط -  الریاض – طیبة
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 -  عنهما اهللا رضي - عباس بن اهللا عبد -س عبا ابن سیرتف من المقباس تنویر .52
 الفیروزآبادى یعقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد: جمعه -  )هـ68: المتوفى(
 (غیر موجود في الرسالة) .لبنان – العلمیة الكتب دار - )هـ817: المتوفى(

 حجاج،ال أبو یوسف، بن الرحمن عبد بن یوسف -  الرجال أسماء في الكمال تهذیب .53
. د: ت - )هـ742: المتوفى( المزي الكلبي القضاعي محمد أبي الزكي ابن الدین جمال
 م.1980 – ه1400 األولى، ط -  بیروت – الرسالة مؤسسة - معروف عواد بشار

 (غیر موجود بالرسالة)

 واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة -  الفوزان اهللا عبد بن فوزان بن صالح -  التوحید .54
 .هـ1423 الرابعة، ط - السعودیة العربیة المملكة -  واإلرشاد والدعوة

 الشیخ طریقة في األلباب أولي وتذكرة العراق أهل جواب في الخالق توحید عن التوضیح .55
: المتوفى( الوهاب عبد بن محمد بن اهللا عبد بن سلیمان - الوهاب عبد بن محمد

/ هـ1404 األولى، ط - عودیةالس العربیة المملكة الریاض، طیبة، دار - )هـ1233
 .م1984

 المبارك حمد ابن فیصل بن العزیز عبد بن فیصل -  القرآن دروس في الرحمن توفیق .56
   اهللا عبد بن العزیز عبد: ت -  )هـ1376: المتوفى( النجدي الحریملي

 دار الریاض، -  السعودیة العربیة المملكة العاصمة، دار -  محمد آل الزیر إبراهیم بنا
 .م1996 -  هـ 1416 األولى، ط - بریدة –القصیم والتوزیع، للنشر نالعلیا

 اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد -  المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر .57
 - الرسالة مؤسسة - اللویحق معال بن الرحمن عبد: ت -  )هـ1376: المتوفى( السعدي

 .م 2000-  هـ1420 األولى ط

   الرحمن عبد اهللا، عبد أبو -  القرآن تفسیر خالصة في المنان اللطیف تیسیر .58
 وزارة - )هـ1376: المتوفى( سعدي آل حمد بن ناصر بن اهللا عبد بن ناصر بنا

   - السعودیة العربیة المملكة -  واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة ونؤ الش
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 .ه1422 األولى، ط

 أبو اآلملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد - القرآن تأویل في البیان جامع .59
 ط -  الرسالة مؤسسة -  شاكر محمد أحمد: ت - )هـ310: المتوفى( الطبري جعفر

 .م 2000 - هـ 1420 األولى،

 أبو اآلملي، غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد - القرآن تأویل في البیان جامع .60
، التركي المحسن عبد بن اهللا عبد الدكتور: ت -   )هـ310: المتوفى( الطبري جعفر

   الدكتور هجر بدار اإلسالمیة والدراسات البحوث مركز مع بالتعاون
 األولى، ط -  واإلعالن والتوزیع والنشر للطباعة هجر دار -  یمامة حسن السند عبد

 .م 2001 - هـ 1422

 سنيالح اهللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد -  القرآن تفسیر في البیان جامع .61
 ط -  بیروت – العلمیة الكتب دار -  )هـ905: المتوفى( الشافعيّ  اِإلیجي الحسیني
 .م 2004 - هـ 1424 األولى،

   الدین زین -  الكلم جوامع من حدیثا خمسین شرح في والحكم العلوم جامع .62
 الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد

 بیروت – الرسالة مؤسسة - باجس إبراهیم -  األرناؤوط شعیب: ت -  )هـ795 :المتوفى(
 .م2001 -  هـ1422 السابعة، ط - 

 وأیامه وسننه وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع .63
 زهیر محمد: ت -  الجعفي البخاري عبداهللا أبو إسماعیل بن محمد - البخاري صحیح= 

 .هـ1422 األولى، ط -  النجاة طوق دار - الناصر صرنا بنا

 األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو -الجامع ألحكام القرآن  .64
 أطفیش وٕابراهیم البردوني أحمد: ت -  )هـ671: المتوفى( القرطبي الدین شمس الخزرجي

 .م 1964 -  هـ1384، الثانیة ط -  القاهرة – المصریة الكتب دار - 
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 بنا رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین - الحنبلي رجب ابن اإلمام لتفسیر لجامعا .65
: وترتیب جمع -  )هـ795: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن،

 -  السعودیة العربیة المملكة -  العاصمة دار -  محمد بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبي
 .م 2001 - 1422، األولى ط

 - )هـ1376: المتوفى( صافي الرحیم عبد بن محمود - الكریم القرآن إعراب في لجدولا .66
 .هـ 1418 الرابعة، ط -  بیروت اإلیمان، مؤسسة -دمشق الرشید، دار

 محمد: ت -  القرعاوي السلیمان العزیز عبد بن محمد -  التوحید كتاب شرح في الجدید .67
   - السعودیة العربیة المملكة جدة، ادي،السو  مكتبة - أحمد سید أحمد بن
 .م2003 -  هـ1424 الخامسة، ط

 - البیان أضواء تفسیره في الشِّنقیطي العالمة ذكرها التي السلفیة للعقیدة البهیة الجموع .68
   مكتبة -  المنیاوي اللطیف عبد بن مصطفى بن محمد بن محمود المنذر أبو
 .م 2005 - هـ 1426 األولى، ط - مصر عباس، ابن

 للنشر النفائس دار  -  العتیبي األشقر اهللا عبد بن سلیمان بن عمر -  والنار الجنة .69
 .م 1998 - هـ 1418 السابعة، ط -  األردن والتوزیع،

   العزیز عبد - السلف عقیدة تقریر في الشنقیطي األمین محمد الشیخ جهود .70
 - ة السعودی العربیة ملكةالم الریاض، العبیكان، مكتبة -  الطویان إبراهیم بن صالح ناب
 .م1999 -  هـ1419 األولى، ط

 الثعالبي مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زید أبو -  القرآن تفسیر في الحسان الجواهر .71
 -  الموجود عبد أحمد عادل والشیخ معوض علي محمد الشیخ: ت -  )هـ875: المتوفى(

 .هـ 1418 -  األولى ط -  بیروت – العربي التراث إحیاء دار

: المتوفى( النجدي التمیمي سلیمان بن الوهاب عبد بن محمد -  المضیة الجواهر .72
 بمصر، األولى ط - السعودیة العربیة المملكة الریاض، العاصمة، دار -  )هـ1206
 .هـ1412 الثالثة، النشرة هـ،1349

 -  الغامدي زربان اهللا عبد بن محمد -  التوحید حمى وسلم علیه اهللا صلى الرسول حمایة .73
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 ط -  السعودیة العربیة المملكة المنورة، المدینة اإلسالمیة، بالجامعة العلمي البحث عمادة
 .م2003 - هـ14232 األولى،

 بن الرحمن عبد بن اهللا عبد -  أحادیث لثالثة الفهم سوء من التوحید على شبهات دحض .74
 بن برجس بن السالم عبد: ت -  )هـ1282: المتوفى" (أبابطین"بـ الملقب العزیز عبد

 .م1986-  هـ 1407،  الثانیة ط - العاصمة دار -  الكریم العبد ناصر

 العزیز عبد بن صالح بن اهللا عبد. د  - تیمیة ابن اإلسالم لشیخ المناوئین دعاوى .75
 األولى، ط -  السعودیة العربیة المملكة والتوزیع، للنشر الجوزي ابن دار -  الغصن
 .هـ 1424

 األموي البغدادي قیس بن سفیان بن عبید بن محمد بن اهللا عبد كرب أبو -  والبكاء الرقة .76
 - یوسف رمضان خیر محمد: ت - )هـ281: المتوفى( الدنیا أبي بابن المعروف القرشي

 .م1998 - هـ 1419 الثالثة، ط - لبنان – بیروت حزم، ابن دار

 أبو المولى،  الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعیل - البیان روح .77
 .بیروت – الفكر دار -  )هـ1127: المتوفى( الفداء

   محمود الدین شهاب - المثاني والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح .78
 دار -  عطیة الباري عبد علي: ت - )هـ1270: المتوفى( األلوسي الحسیني عبداهللا بنا

 .هـ 1415 األولى، ط -  بیروت – العلمیة الكتب

 محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال  -  التفسیر علم في مسیرال زاد .79
 -  بیروت – العربي الكتاب دار -  المهدي الرزاق عبد: ت -  )هـ597: المتوفى( الجوزي

 .هـ 1422 - األولى ط

 شمس - الخبیر الحكیم ربنا كالم معاني بعض معرفة على اإلعانة في المنیر السراج .80
 بوالق مطبعة -  )هـ977: المتوفى( الشافعي الشربیني الخطیب أحمد نب محمد الدین،

 .هـ 1285 ، القاهرة –) األمیریة(
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 یزید أبیه اسم وماجة القزویني، یزید بن محمد اهللا عبد أبو ماجة ابن -  ماجه ابن سنن .81
 فیصل -  العربیة الكتب إحیاء دار - ي الباق عبد فؤاد محمد: ت - )هـ273: المتوفى(

 .الحلبي البابي عیسى

   شداد بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان داود أبو -  داود أبي سنن .82
 - د عبدالحمی الدین محیي محمد: ت - )هـ275: المتوفى( سجستانيال األزدي عمرو بنا

 .بیروت – صیدا العصریة، المكتبة

 أبوعیسى الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عیسى بن محمد -  الترمذي سنن .83
، )3 جـ( عبدالباقي فؤاد محمد، )2 ،1 جـ( شاكر محمد أحمد :ت -  )هـ279: المتوفى(

 ومطبعة مكتبة شركة - )5 ،4 جـ( الشریف األزهر في المدرس عوض عطوة إبراهیم
 .م 1975 -  هـ 1395 الثانیة، ط -  مصر – الحلبي البابي مصطفى

 الشریف األزهر علماء من: غریب دمحم محمود -  العقائد في ومنهجها الواقعة سورة .84
 1418، الثالثة ط - القاهرة – العربي التراث دار -  القاهرة جامعة لشباب الدیني والموجه

 .م 1988 -  هـ

 النسائي الخراساني، علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو - للنسائي الصغرى السنن .85
 – اإلسالمیة المطبوعات مكتب: الناشر - غدة أبو الفتاح عبد: ت -)هـ303: المتوفى(

 .1986 – 1406 الثانیة،: ط -حلب

 الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس  - النبالء أعالم سیر .86
 .م2006- هـ1427 ط -  القاهرة - الحدیث دار - )هـ748: المتوفى(

 بيالذه عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس  - النبالء أعالم سیر .87
 - األرناؤوط شعیب الشیخ بإشراف المحققین من مجموعة: ت – )هـ748: المتوفى(

 .م 1985/  هـ 1405، الثالثة ط -  الرسالة مؤسسة

 المكتبة الشاملة. – الغنیمان محمد بن اهللا عبد -  الواسطیة العقیدة شرح .88
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: ت -  )هـ1421: المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد -  الواسطیة العقیدة شرح .89
 ط -  السعودیة العربیة المملكة الریاض، الجوزي، ابن دار -  الصمیل فواز سعد

 .هـ1419 الخامسة،

 المكتبة الشاملة. – المراكشي المسفیوي عصام محمد بن لبشیرا - شرح منظومة اإلیمان  .90

   الرزاق عبد: المؤلف - العقیدة توضیح في وجهوده سعدي بن الرحمن عبد الشیخ .91
   -  السعودیة العربیة المملكة الریاض، الرشد، مكتبة  -  البدر المحسن عبد بنا

 .م1998 - هـ1418 - الرابع العدد -عشرة الحادیة ط

 األموي البغدادي قیس بن سفیان بن عبید بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو -  النار صفة .92
 - یوسف رمضان خیر محمد: ت - )هـ281: المتوفى( الدنیا أبي بابن المعروف القرشي

 .م1997 -  هـ1417 األولى، ط - بیروت/  لبنان - حزم ابن دار

 – والتوزیع والنشر للطباعة الصابوني دار - الصابوني علي محمد - التفاسیر صفوة .93
 .م 1997 -  هـ 1417 األولى، ط -  القاهرة

 بن محمد اهللا عبد أبو -  بعدهم ومن المدینة أهل لتابعي المتمم القسم الكبرى، الطبقات .94
: المتوفى( سعد بابن المعروف البغدادي البصري، بالوالء، الهاشمي منیع بن سعد

 الثانیة، ط -  المنورة المدینة -  والحكم العلوم مكتبة -  منصور محمد زیاد: ت - )هـ230
 ه.1408

 الدین برهان القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود -  التأویل وعجائب التفسیر غرائب .95
 -  اإلسالمیة للثقافة القبلة دار -  )هـ505 نحو: المتوفى( القراء بتاج فویعر  الكرماني،

 .بیروت – القرآن علوم مؤسسة جدة،

 القمي حسین بن محمد بن الحسن الدین نظام -  الفرقان ورغائب القرآن غرائب .96
 – العلمیه الكتب دار -  عمیرات زكریا الشیخ: ت - )هـ850: المتوفى( النیسابوري

 .ه 1416 - ولىاأل ط -  بیروت
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   رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدین زین - البخاري صحیح شرح الباري فتح .97
 مكتبة -  )هـ795: المتوفى( الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي، الحسن، بنا

   -  القاهرة – الحرمین دار تحقیق مكتب - النبویة المدینة - األثریة الغرباء
 .م 1996 -  هـ 1417 األولى، ط

 )هـ1250: المتوفى( الیمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد -  القدیر فتح .98
 .هـ 1414 - األولى ط -  بیروت دمشق، -  الطیب الكلم دار كثیر، ابن دار - 

المكتبة  – عویضة محمد الدین نصر محمد - واآلداب والرقائق الزهد في الخطاب فصل .99
 الشاملة.

 األندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد أبو -  والنحل هواءواأل الملل في الفصل .100
 .القاهرة – الخانجي مكتبة - )هـ456: المتوفى( الظاهري القرطبي

   –دمشق  –سوریة  - دار الفكر –أ.د وهبة الزحیلي  –الفقه اإلسالمي وأدلته  .101
 ط الرابعة.

 - )هـ150: المتوفى( اهم بن زوطي بن ثابت بن النعمان حنیفةأبو  –الفقه األكبر   .102
 .م1999 - هـ1419 األولى، ط -  العربیة اإلمارات - الفرقان مكتبة

 - لبنان – بیروت العربي، الكتاب دار  -  )هـ1420: المتوفى( سابق سید -  السنة فقه .103
 .م 1977 - هـ 1397 الثالثة، ط

 لثعالبيا منصور أبو إسماعیل بن محمد بن الملك عبد - العربیة وسر اللغة فقه .104
 الطبعة ط -  العربي التراث إحیاء -  المهدي الرزاق عبد: ت -  )هـ429: المتوفى(

 .م2002 -  هـ1422 ،األولى

 الِخْن، ُمصطفى الدكتور - تعالى اهللا رحمه الشافعي اإلمام مذهب على المنهجي الفقه .105
 ط -  دمشق ع،والتوزی والنشر للطباعة القلم دار -  الّشْربجي علي الُبغا، ُمصطفى الدكتور
 .م 1992 -  هـ 1413 الرابعة،
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 بنا اهللا نعمة - الفرقانیة والحكم القرآنیة للكلم الموضحة الغیبیة والمفاتح اإللهیة الفواتح .106
 -  للنشر ركابي دار -  )هـ920: المتوفى( علوان بالشیخ ویعرف النخجواني، محمود

 .م 1999 - هـ 1419 األولى، ط - مصر الغوریة،

 دار  -  )هـ1385: المتوفى( الشاربي حسین إبراهیم قطب سید -  قرآنال ظالل في .107
 .هـ 1412 -  عشر السابعة ط -  القاهرة -بیروت - الشروق

: المتوفى( الفیروزآبادى یعقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد - القاموس المحیط  .108
 –ت: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة محمد نعیم العرقسوسي  –) ه817

 لبنان. - سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروتمؤ 

 ط -  كراتشي – ببلشرز الصدف - البركتي المجددي اإلحسان عمیم محمد -  الفقه قواعد .109
 م.1986 – ه1407 األولى،

 البدر المحسن عبد بن الرزاق عبد -  التوحید تقسیم أنكر من على الرد في السدید القول .110
 -  مصر القاهرة، عفان، ابن دار -  السعودیة العربیة المملكة ،الدمام القیم، ابن دار  - 
 .م2001 - هـ1422 الثالثة، ط

 للنشر النفائس دار -  العتیبي األشقر اهللا عبد بن سلیمان بن عمر - الكبرى القیامة .111
 .م 1995 - هـ 1415 السادسة، ط -  األردن والتوزیع،

   -  القیرواني یدز  أبي ابن رسالة مقدمة شرح الداني الجني قطف .112
 الفضیلة، دار -  البدر العباد حمد بن اهللا عبد بن المحسن عبد بن حمد بن المحسن عبد

 .م2002 -  هـ1423 األولى، ط -  السعودیة العربیة المملكة الریاض،

 الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو - التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف .113
 .هـ 1407 -  الثالثة ط -  بیروت – العربي الكتاب دار  -  )هـ538: المتوفى( اهللا جار

 بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال - الصحیحین حدیث من المشكل كشف .114
 .الریاض – الوطن دار  - البواب حسین علي: ت - )هـ597: المتوفى( الجوزي محمد
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 إسحاق أبو الثعلبي، إبراهیم بن محمد بن أحمد -  القرآن تفسیر عن والبیان الكشف .115
 نظیر األستاذ: وتدقیق مراجعة - عاشور بن محمد أبي اإلمام: ت -  )هـ427: المتوفى(

 .م 2002 -  هـ1422 األولى ط - لبنان – بیروت العربي، التراث إحیاء دار - الساعدي

 عمر بن إبراهیم بن محمد بن علي الدین عالء - التنزیل معاني في التأویل لباب .116
 علي محمد تصحیح: ت -  )هـ741: المتوفى( بالخازن المعروف الحسن، أبو الشیحي
 .ه 1415 -  األولى ط -  بیروت – العلمیة الكتب دار -  شاهین

 الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدین سراج حفص أبو -  الكتاب علوم في اللباب .117
 علي والشیخ دالموجو  عبد أحمد عادل الشیخ: ت - )هـ775: المتوفى( النعماني الدمشقي

-  هـ 1419 األولى، ط - لبنان/  بیروت -  العلمیة الكتب دار -  معوض محمد
 .م1998

   –بیروت  - دار صادر –محمد بن مكرم بن علي ابن منظور  –لسان العرب  .118
 ه.1414ط الثالثة، 

 - )هـ465: المتوفى( القشیري الملك عبد بن هوازن بن الكریم عبد - اإلشارات لطائف .119
 .الثالثة ط -  مصر – للكتاب العامة المصریة الهیئة -  البسیوني یمإبراه: ت

المكتبة  -)ه1421: المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد - المفتوح الباب لقاء .120
 الشاملة.

   نـــــب ديـــــمه نـــــــب صالح بن فاضل -  التنزیل من نصوص في بیانیة لمسات .121
 ة،ــالثالث ط - األردن – عمان والتوزیع، رـللنش ارعم دار - السامرائي البدري خلیل

 .م 2003 - هـ 1423

 المرضیة الفرقة عقد في المضیة الدرة لشرح األثریة األسرار وسواطع البهیة األنوار لوامع .122
: المتوفى( الحنبلي السفاریني سالم بن أحمد بن محمد العون أبو الدین، شمس - 

 .م 1982 -  هـ1402 - الثانیة ط - دمشق – اومكتبته الخافقین مؤسسة -  )هـ1188
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 -  الخلف العزیز عبد بن سعود -  الدنیا في ومرتكبها بالكبائر المتعلقة العقدیة لمباحثا .123
 ،)123( العدد -  والثالثون السادسة السنة ط -  المنورة بالمدینة االسالمیة الجامعة
 .م2004 - هـ1424

 الرشد، مكتبة - خ الشی حسن عایض علي بن ناصر  -  الزمر سورة في العقیدة مباحث .124
 .م1995/هـ1415 األولى، ط -  السعودیة العربیة المملكة الریاض،

: ت -  )هـ209: المتوفى( البصري التیمى المثنى بن معمر عبیدة أبو - القرآن مجاز .125
 .هـ 1381 ط -  القاهرة – الخانجى مكتبة - سزگین فواد محمد

: المتوفى( القاسمي الحالق قاسم بن سعید محمد بن ینالد جمال محمد - التأویل محاسن .126
 األولى ط - بیروت – العلمیه الكتب دار -  السود عیون باسل محمد: ت -  )هـ1332

 .هـ 1418 - 

   غالب بن الحق عبد محمد أبو -  العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر .127
 عبد: ت - )هـ542: ىالمتوف( المحاربي األندلسي عطیة بن تمام بن الرحمن عبد بنا

 .هـ 1422 - األولى ط - بیروت – العلمیة الكتب دار -  محمد الشافي عبد السالم

 - هـ)666زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر الرازي (المتوفى:  –مختار الصحاح  .128
ط  - صیدا -الدار النموذجیة، بیروت –المكتبة العصریة  –ت: یوسف الشیخ محمد 

  م.1999هـ/1420الخامسة، 

 – والتوزیع للنشر السالم دار -  الزید علي بن أحمد بن اهللا عبد - البغوي تفسیر مختصر .129
 .هـ1416 األولى، ط -  الریاض

 الدین حافظ محمود بن أحمد بن اهللا عبد البركات أبو - التأویل وحقائق التنزیل مدارك .130
 ط -  بیروت الطیب، الكلم دار  -  بدیوي علي یوسف: ت -  )هـ710: المتوفى( النسفي
 .م 1998 - هـ 1419 األولى،

 - للتوزیع السوادي مكتبة - ضمیریة جمعة عثمان د - اإلسالمیة العقیدة لدراسة مدخل .131
 .م1996- هـ1417، الثانیة ط
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 إقلیما، البنتني الجاوي نووي عمر بن محمد -  المجید القرآن معنى لكشف لبید مراح .132
 – العلمیة الكتب دار -  الصناوي أمین محمد: ت -  )هـ1316: المتوفى( بلدا التناري
 .هـ 1417 - األولى ط -  بیروت

 النیسابوري اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو  - المستدرك على الصحیحین  .133
 الكتب دار - عطا القادر عبد مصطفى: ت -  )هـ405: المتوفى( البیع بابن المعروف

 م.1990 - ه 1411 األولى، ط -  بیروت – العلمیة

   هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو - حنبل بن أحمد اإلمام مسند .134
 - وآخرون مرشد، عادل - األرنؤوط شعیب: ت - )هـ241: المتوفى( الشیباني أسد بنا

 -  هـ 1421 األولى، ط -  الرسالة مؤسسة - التركي المحسن عبد بن اهللا عبد د: إشراف
 )(غیر موجود بالرسالة .م 2001

 - وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند .135
 فؤاد محمد: ت -  )هـ261: المتوفى( النیسابوري القشیري الحسن أبو الحجاج بن مسلم
 .بیروت – العربي التراث إحیاء دار -  الباقي عبد

 الفضیلة دار -  السالوس علي أحمد بن علي د -والفروع األصول في عشریة االثنى مع .136
 .م 2003 - هـ1424 السابعة، ط -بمصر القرآن دار مكتبة بقطر، الثقافة دار بالریاض،

 الحكمي علي بن أحمد بن حافظ -  األصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج .137
 ط -  الدمام – القیم ابن دار - عمر أبو محمود بن عمر: ت  -  )هـ1377: المتوفى(

 .م 1990 - هـ 1410 ،األولى

: المتوفى( الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن إبراهیم -  وٕاعرابه القرآن معاني .138
 .م 1988 -  هـ 1408 األولى ط -  بیروت – الكتب عالم - )هـ311

   - )األقران ومعترك القرآن إعجاز( وُیسمَّى القرآن، إعجاز في األقران معترك .139
 العلمیة الكتب دار - )هـ911: المتوفى( السیوطي دینال جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد
 .م 1988 - هـ 1408 ،األولى ط -  لبنان – بیروت - 

 القاسم أبو الشامي، اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن سلیمان - الكبیر المعجم .140
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 – تیمیة ابن مكتبة -  السلفي المجید عبد بن حمدي: ت - )هـ360: المتوفى( الطبراني
 (غیر موجود بالرسالة .الثانیة ط -  القاهرة

 المكتبة الشاملة -طالب أبو الهادي عبد - العربي اإلعالم لغة تصحیح معجم .141

 المكتبة الشاملة. –أحمد مختار عمر  –معجم اللغة العربیة المعاصرة  .142

 الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدین سراج حفص أبو - الكتاب علوم في اللباب .143
 والشیخ الموجود عبد أحمد عادل الشیخ: ت -)هـ775: فىالمتو ( النعماني الدمشقي

 األولى،: ط -لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار: الناشر -معوض محمد علي
 .م1998- هـ 1419

 محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو ، السنة محیي -القرآن تفسیر في التنزیل معالم .144
:  الناشر - المهدي الرزاق عبد: ت - )هـ510:  المتوفى( الشافعي البغوي الفراء بن
 .هـ 1420 ، األولى: ط - بیروت– العربي التراث إحیاء دار

-  الزیات أحمد -  مصطفى إبراهیممجمع اللغة العربیة بالقاهرة (  –المعجم الوسیط  .145
 دار الدعوة. –) النجار محمد - القادر عبد حامد

 المكتبة الشاملة. – بطال أبو الهادي عبد -  العربي اإلعالم لغة تصحیح معجم .146

: المتوفى( الحسین أبو الرازي، القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد -  اللغة مقاییس معجم .147
 .م1979 - هـ1399 ،الفكر دار - هارون محمد السالم عبد: ت - )هـ395

   موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعیم أبو -  الصحابة معرفة .148
 الوطن دار -  العزازي یوسف بن عادل: ت - )هـ430: المتوفى( األصبهاني مهران بنا

 (غیر موجود بالرسالة.م 1998 - هـ 1419 األولى ط -  الریاض للنشر،

 الملقب الرازي التیمي الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو - الغیب مفاتیح .149
 – العربي لتراثا إحیاء دار  -  )هـ606: المتوفى( الري خطیب الرازي الدین بفخر

 .هـ 1420 -  الثالثة ط -  بیروت
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 بنا الرحمن عبد بن محمد بن العزیز عبد محمد أبو -  القرار لدار للتأهب األفكار مفتاح .150
 .)هـ1422: المتوفى( السلمان المحسن عبد

 عالماإل دار -  صوفي عطا محمد بن القادر عبد الدكتور -  التوحید مهمات في المفید .151
 .هـ1423 -هـ1422، األولى ط - 

 دار - الفوزان اهللا عبد بن فوزان بن صالح -  التوحید كتاب شرح في الملخص .152
 .م2001 - هـ1422 األولى ط -  الریاض العاصمة

: المتوفى( الشهرستاني أحمد بكر أبى بن الكریم عبد بن محمد الفتح أبو - والنحل الملل .153
 .الحلبي مؤسسة - )هـ548

   علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمال - ملوكوال األمم تاریخ في المنتظم .154
   مصطفى عطا، القادر عبد محمد: ت -  )هـ597: المتوفى( الجوزي محمد بنا

 .م 1992 - هـ 1412 األولى، ط -  بیروت العلمیة، الكتب دار - عطا عبدالقادر

 للشیخ محمد حسان  - یوم الحسرة) (وأنذرهمموقع إسالم ویب  .155
http: //audio.islamweb.net/audio    .  

موقع  – 19رقم  درس-صوتیه لكتاب شرح المیة ابن تیمیهموقع إسالم ویب ، دروس  .156
 .- http: //www.islamweb.net  -إسالم ویب

ة المصحف الشریف موقع مجمع الملك فیصل لطباع .157
http://www.Qurancomplex.org  

 علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهیم -ر والسو  اآلیات تناسب في الدرر ظمن .158
 .القاهرة اإلسالمي، الكتاب دار -  )هـ885: المتوفى( البقاعي بكر أبي بنا

 البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو -  والعیون لنكتا .159
 - الرحیم عبد بن المقصود عبد ابن السید: ت -  )هـ450: المتوفى( بالماوردي الشهیر

 .لبنان/  بیروت - العلمیة الكتب دار

  مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد  –النهایة في غریب الحدیث واألثر  .160
المكتبة  –هـ) ت: طاهر أحمد الراوي: محمود محمد الطناحي 606ابن األثیر (المتوفى: 

http://www.islamweb.net
http://www.Qurancomplex.org
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  م.1979هـ/1399 –بیروت  –العلمیة 

 علومه فنون من وجمل وأحكامه، وتفسیره، القرآن معاني علم في النهایة بلوغ إلى الهدایة .161
 ثم القیرواني القیسي مختار بن محمد بن َحّموش طالب أبي بن مكي محمد أبو - 

 بكلیة معیةجا رسائل مجموعة: ت -  )هـ437: المتوفى( المالكي القرطبي األندلسي
 -  البوشیخي الشاهد: د. أ بإشراف الشارقة، جامعة -  العلمي والبحث العلیا الدراسات
 -  الشارقة جامعة -  اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة - والسنة الكتاب بحوث مجموعة

 .م 2008 -  هـ 1429 األولى، ط

 فنون من وجمل مه،وأحكا وتفسیره، القرآن معاني علم في النهایة بلوغ إلى الهدایة .162
 المالكي القرطبي األندلسي ثم القیرواني طالب أبي بن مكي محمد أبو -  علومه

 والبحث العلیا الدراسات بكلیة جامعیة رسائل مجموعة: ت -  )هـ437: المتوفى(
 الكتاب بحوث مجموعة - البوشیخي الشاهد: د. أ بإشراف الشارقة، جامعة -  العلمي
 األولى، ط -  الشارقة جامعة - اإلسالمیة الدراساتو  الشریعة كلیة -  والسنة
 .م 2008 - هـ1429

هـ) ت: أحمد 764صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي (المتوفى:  - الوافي بالوفیات .163
(غیر  م.200هـ/1420-بیروت  –دار إحیاء التراث  –األرناؤوط، وتركي مصطفى 

  موجود بالرسالة)

 الحمید عبد بن اهللا عبد - )والجماعة السنة هلأ( الصالح السلف عقیدة في الوجیز .164
 العربیة المملكة -  واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة -  األثري

 .هـ1422 األولى، ط -  السعودیة

 علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو - المجید القرآن تفسیر في الوسیط .165
 أحمد عادل الشیخ: ت -  )هـ468: المتوفى( الشافعي النیسابوري، الواحدي،

 أحمد الدكتور صیرة، محمد أحمد الدكتور معوض، محمد علي الشیخ عبدالموجود،
 – بیروت العلمیة، الكتب دار -  عویس الرحمن عبد الدكتور الجمل، الغني عبد

 .م 1994 -  هـ 1415 األولى، ط - لبنان
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   محمد بن أحمد الدین سشم العباس أبو -  الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات .166
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  خامسًا: فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع

  أ  اآلیة

  ب  اإلهداء

  ج  الشكر والتقدیر

  1  المقدمة

  2  أهمیة الموضوع  - أوالً 

  2  أسباب اختیار الموضوع  - ثانیاً 

  2  أهداف البحث - ثالثًا 

  2  الدراسات السابقة  - رابعاً 

  3  منهج الباحثة  -خامساً 

  التمهید

  10  ول: تعریف النار لغًة واصطالحًا.المبحث األ

  12  المبحث الثاني: وجوب اإلیمان بالنار.

  15  المبحث الثالث: آثار المعرفة بالنار وأهلها.

  الفصل االول
  وصف النار

  19  المبحث األول: أسماء النار ودركاتها.

  20  المطلب األول: جهنم.

  23  المطلب الثاني: لظى.

  25  المطلب الثالث: الحطمة.

  27  المطلب الرابع: السعیر.

  30  المطلب الخامس: سقر.
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  الصفحة  الموضوع

  32  المطلب السادس: الجحیم.

  34  المطلب السابع: الهاویة.

  39  المطلب الثامن: أبواب النار.

  41  المبحث الثاني: أودیة النار وجبالها.

  42  المطلب األول: وادي الغي

  44  المطلب الثاني: وادي اآلثام.

  46  .ویل: وادي المطلب الثالث

  48  .سحقاً المطلب الرابع: وادي 

  49  .الموبقالمطلب الخامس: وادي 

  51  .جبال النارالمطلب السادس: 

  52  المبحث الثالث: أنواع التعذیب في النار

  53  المطلب األول: أدوات التعذیب في النار.

  58  المطلب الثاني: الحرمان.

  الفصل الثاني
  أحوال أهل النار

  65  حث األول: طعام أهل النار.المب

  66  المطلب األول: الزقوم.

  70  المطلب الثاني: الغسلین.

  72  المطلب الثالث: الضریع.

  74  المبحث الثاني: شراب أهل النار.

  75  المطلب األول: شراب الحمیم. 

  78  المطلب الثاني: شراب الغساق.
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  الصفحة  الموضوع

  80  المطلب الثالث: شراب الصدید.

  82  شراب المهل. المطلب الرابع:

  84  المبحث الثالث: لباس أهل النار.

  85  المطلب األول: القطران.

  87  المطلب الثاني: ثیاب من نار.

  88  المبحث الرابع :بكاء أهل النار وزفیرهم.

  89  المطلب األول: بكاء أهل النار. 

  90  المطلب الثاني:  زفیر وشهیق أهل النار 

  92  لنارالمطلب الثالث: صریخ أهل ا

  94  المبحث الخامس: كالم أهل النار وندمهم.

  95  المطلب األول:محاورتهم ألنفسهم.

  98  المطلب الثاني: محاورتهم للمالئكة.

  101  المطلب الثالث: محاورتهم ألهل الجنة.

  الفصل الثالث
  أسباب دخول النار

  106  المبحث األول: الكفر.

  107  ملي.المطلب األول: الكفر االعتقادي والع

  116  المطلب الثاني: كفر أهل الكتاب والوثنین والمرتدین.

  124  المبحث الثاني: النفاق

  125  المطلب األول: النفاق االعتقادي والعملي.
  129  المطلب الثاني:  المنافقون في الدرك األسفل من النار.

  131  المبحث الثالث: الكبائر.
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  الصفحة  الموضوع
  132  المطلب األول: تعریف الكبائر.

  136  المطلب الثاني:  حكم ارتكاب الكبائر.
  139  أوًال النتائج الخاتمة:

  141  ثانیًا: التوصیات.
  142  الفهارس العامة

  143  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة.

  157 ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة الشریفة.

  161 ثالثًا: فهرس األعالم المغمورین.

  162 ع.رابعًا: فهرس المصادر والمراج

  183 خامسًا: فهرس الموضوعات.

  187  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  188  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة
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  ملخص باللغة العربیة

في موضوع من موضوعات القرآن الكریم وهو بعنوان: (أوصاف النار  تبحث هذه الدراسة
  وأهلها وأسباب دخولها في ضوء القرآن الكریم )

الباحثة المنهج االستقرائي في هذا البحث حسب منهجیة التفسیر الموضوعي، وقد سلكت 
، ووضحت تأثیر معرفة النار ، وبینت حكم اإلیمان بالنارحیث تناولت تعریف النار لغة واصطالحاً 

  في نفوسنا وتصرفاتنا.

لتعذیب وذكرت الباحثة أسماء النار ودركاتها، واألودیة والجبال التي فیها، ثم ذكرت أنواع ا
في النار من أدوات مختلفة وحرمان من نعم أعطیت ألهل الجنة خاصة، ثم تناولت أحوال أهل 
النار من حیث الطعام والشراب واللباس، وما یصیبهم من بكاء وصریخ وزفیر وشهیق، وندم شدید، 

  وما یدور من حوار بینهم أو بینهم وأهل الجنة، أو مع خزنة جهنم.

  دخول النار فذكرت:ثم تناولت بعض أسباب 

، وعقدت مقارنة بین كفر أهل الكتاب وكفر الكفر وبینت المقصود به لغة واصطالحاً  -
 الوثنین، وكفر المرتدین.

النفاق ووضحت المقصود به، وبینت صفات المنافقین، ومكانهم في النار حیث كان لهم  -
 الدرك األسفل منها.

نت حكمها وحكم من یقع فیها الكبائر ووضحت المقصود بها وعددت بعضها، ثم بی -
 بالدلیل.

  وفي نهایة البحث ذكرت الباحثة أهم النتائج والتوصیات. 
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 ملخص الدراسة

Abstract  

This research discusses a theme from the Holy Quran's themes, entitled:" 
Descriptions of the hell and its people and the reasons for its entry in the light of 
the Holy Quran" 

The researcher has  followed the inductive method in this research according to 
the methodology of objective interpretation  

She has also handled the definition of hell in language and idiom and showed the 
verdict of believing in hell, and clarified the effect of knowing of hell in our 
souls and our actions. 

The researcher mentioned the names of hell and its ranks, valleys and mountains 
in it, Then she mentioned the types of torture in hell with different tools, 
depriving from grace and blessing which are given to people of paradise 
especially, and then dealt with the conditions of the people of the hell, in terms of 
food, drink and dress,and what happened to them from crying, screaming, 
exhalation and inspiration and great regret,and what is the dialogue between 
them and the people of paradise, or with the keepers of Hell. 

Then handled some of the reasons for entering the hell mentioned: 

- Disbelief(kufr)and showed what is meant by it in language and idiom and held 
a comparison between the disbelieve of the people of the book and the 
disbelieve of the pagan and the disbelieve of the apostate. 

- Hypocrisy, and clarified the intended , showed the attributes of the hypocrites 
and their place in the hell where they had the nadir or the bottom(of hell). 

- Sins, and clarified the intended and counted some of it, then showed its 
judgment and the judge of who fell in it with evidence. 

At the end of the research, researcher has mentioned the most important 
findings or results and recommendations. 

  


