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  عقوبة النار
  الداللة والرمزیة من منظور الفكر المصري القدیم
  مھران لأم/ د

 
 مقدمة

ال تعددت أنواع الوسائل التي یظھر بھا المذنبون وھم یتعرضون لتدمیر 
؛ لكن النار یقوم بنفسھ بإفناء المذنبین" وتىم المھِ لتَ مُ "، فـخرنھایة لھ في كتب العالم اآل

بع نفس النھایات عدیمة وكالء العذاب جمیعھا تتوالوتد والسیوف التي یحملھا 
مما یجعل المرء  )١(.، وكذلك الضرب بالعنق وما یتبعھا من فصل لألعضاءالرحمة

یتساءل عن كم من الوقت كاٍف لتتم عملیة تدمیر الوجود البشري؟ وھل كانت الغایة 
؟ وھل "ودالالوج"من وراء ذلك ھي إتمام عملیة التدمیر والقھر وصوًال إلى حالة 

طبًقا لما ورد في الكتابات " المطھر"والتي ظھرت في فكرة  -غابت عملیة التطھیر
  عن األفكار والمعتقدات المصریة القدیمة؟  -المسیحیة في فترة العصور الوسطى

على  اوقد كان اعتقاد المصریون القدماء في النفس اإلنسانیة قائمً  ،ھذا
ُسِ اعتقادھم في وجود نفس منفصلة عن الج ت ھذه النفس مَ سد، ولكنھا تحل فیھ، ولقد ق

وھي : وھي أساس القوى في اإلنسان، والثانیة kAالقرین : إحداھا: إلى أربعة ذوات
النار : "وھي من األثیر أو كما أسماھا البعض Swt: والثالثة ،bAالعقل واإلرادة 

وھي الجوھر  Ax: أو مادة أرق منھ على ھیئة الجسم تماًما، والرابعة )٢(،"األثیریة
وھذه . الخالد السامي، الذي یشترك فیھ اإلنسان مع اآللھة، وھو سر الوجود والعلو

الشعبة من شعب النفس متصلة بعالم اآللھة مادام اإلنسان على قید الحیاة، فإذا ما 
ً وثیًقا، فأما الـ  فتظل تتردد على اإلنسان في قبره  bAمات اإلنسان اتصلت بھ اتصاال

تاز الحساب، ویصل إلى مرتبة الثواب، وعندئذ تعود إلیھ، فیشعر بما یشعر إلى أن یج
   )٣(.بھ األحیاء

 - كما یرى البعض -على قید الحیاة على األرض bAالجدیر بالذكر، أن بقاء الروح 
ا في العالم اآلخر، خاصًة أن الروح  ً تتحرر من  bAعلى قدر بقاء الشخص المتوفى حّی

األرض ثم تعود لتتحد بھ في العالم السفلي عندما یتضح الجسد لحظة الوفاة على 

                                                
 معة دمنھورأستاذ مساعد، قسم التاریخ، كلیة التربیة، جا. 

 (1) E. Hornung, Ägyptische Unterweltsbücher (Zurich, 1982), 42–45.  
  :ثناء جمعة الرشیدي، النار األثیریة عنصر مؤثر في عملیة الخلق، وكذا )٢(

D. Mueller, ‘An Early Egyptian Guide to the Hereafter’, JEA 58 (1972), 99 ff; L.V. Žabkar, 
A Study of the Ba concept in Ancient Egyptian Texts, SAOC 34 (Chicago, 1968). 

القاھرة، (أدولف إرمان، دیانة مصر القدیمة، تعریب عبد المنعم أبو بكر، محمد أنور شكري ) ٣(
٢٦٢، )١٩٩٧.   
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، فإن المتوفى سوف یعاني حالة bAولكن في حالة فناء الروح  )٤(صالح الشخص؛
الذي إذا ما جاء كان بمثابة النھایة لصاحبھ؛ حیث ُیباد ولن یعود إلى " الموت الثاني"

لجسد الروحي للشخص ، والتي ھي بمثابة اkAذلك ألن الـ  )٥(.الوجود مًرة أخرى
المتوفى ستخرج مشوھة أو مدمرة بعد الموت، وربما تموت في اآلخرة، وبذلك یفنى 

ا )٦(.اإلنسان تماًما ً   .وتتم إبادتھ لمرة واحدة كلّی
ھذا، وتعد مظاھر الحیاة في ھذا العالم بالنسبة للمصریین القدماء بمثابة قاعدة مسبقة  

ا للموتللحیاة بالنسبة للعالم اآلخر، والذ ً وھو أحد . ي یعتبر في حد ذاتھ رمًزا مجازّی
الظواھر الطبیعیة، والتي تعبر عن ضرورة االنتقال الذي أعطى للفرد فرصة الدخول 

في صورة متوفى یحیا حیاة جدیدة في  )٧(.أو االقتراب من الھیئة الجدیدة للوجود
  .العالم اآلخر

المصریة بمثابة أسلوب ولقد كان الترتیب الجوھري للوقت في المعتقدات 
فالوقت البشري بالنسبة لإلنسان، والذي یعد بمثابة . آخر لمظاھر البشریة أو القداسة

، والمقابل "Here- Time –الوقت الحالي"خبرة مسبقة لھ على األرض كان بمثابة 
خاصًة أن . ، والذي یقترب بالفرد من حالة الموت"There-Time –الوقت التالي"لـ

ھو عبارة عن تقسیم للفضاء الزمني لألفراد بین حدي المیالد  aHawضي الوجود األر
  )٨(.والموت

أما اآلن، فلنلقي نظرة متفحصة على الجحیم والمطھر كما صورھما 
حیث نقترب من العدید من األدلة التي تخص إیقاع . المصریون القدماء أنفسھم

لم اآلخر؛ حیث نحتار في القصاص بالمذنبین الجائرین، والتي نجدھا خالل كتب العا
خاص بالمطھر، والتي  :الثانيخاص بالجحیم، و :األول: مجابھة رأیین مختلفین

ال یعتقد أن  Guyوإن كان . تظھر جلیة واضحة في مذاھب معظم الكنائس المسیحیة
. الدیانة المصریة قد عرفت فكرة العقاب األبدي التي وردت في الدیانة الكاثولیكیة

  )٩(.أنھا كانت قادرة على الوصول إلى معرفة الفرد المتوفى واألسوأ من ذلك

                                                
(4) Mueller, JEA 58, 99 ff; Žabkar, A Study of the Ba concept in Ancient Egyptian Texts, 
SAOC 34. 
(5) B. Watterson, Gods of Ancient Egypt (London, 1996), 68; S.H. Hoenes, Life and Death 
in Ancient Egypt, Scenes from Private Tombs in New Kingdom Thebes (New York, 2000), 
278. 

 ةج الفراعنمراسم تتوی؛ یسر صدیق، ٢١٨، )١٩٩٩القاھرة، (خزعل الماجدي، الدین المصري  )٦(
  .٦٩٧، )١٩٩٧القاھرة،( القدیم يخرة من التاریخ المصرأالدولة الحدیثة والعصور المت يف

 7) E. Hornung, Idea into Image: Essays on Ancient Egyptian Thought, Translated by: 
Elizabeth Bredeck (New York, 1992), 66, 95; P.A. Bochi, ‘Images of Time in Ancient 
Egyptian Arts’, JARCE 31 (1994), 55 – 62. 
 (8) J. Assmann, Zeit und Ewigkeit im Alten Ägypten: Ein Beitrag zur Geschichte der 
Ewigkeit (Berlin, 1975), 11; J. Davies, Death, Burial, and Rebirth in the Religions of 
Antiquity (New York, 1999), 241. 
(9) Davies, Death, Burial, and Rebirth in the Religions of Antiquity, 241. 
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 :األولبنوعین، " الكومیدیا اإللھیة لدانتي"ھذا، ولقد ورد العذاب بالنار في 
لتطھیر أصحاب  مؤقتفي المطھر، كعذاب  :الثاني، وأبديفي الجحیم، كعذاب 

نم المتقدة بالنار الذنوب المغتفرة، لكي یتمكنوا من دخول الفردوس، كما أن فكرة جھ
 - والتي انتشرت بعد ذلك، وشاعت في العدید من المناظر والنصوص  -المستعرة 

  )١٠(.الكامل للموتى الفناءالذي یمثل : الثالثبمثابة النوع 
ھل حظیت جھنم المصریة القدیمة : والسؤال الھام الذي یطرح نفسھ ھنا

  )١١(.، واإلفنائي؟ أم ال؟األبدي، والمؤقت: باألنواع الثالثة للعذاب الجھنمي
الجدیر بالذكر، أن أنواع العقوبات التي یالقیھا المدان في العالم اآلخر تعددت 

وكما تعددت وتنوعت . وتنوعت من ذبح، وتقیید، وحرق، وفصل لمكوناتھ الشخصیة
أنواع العقوبات في العالم اآلخر فقد تعددت وتنوعت كذلك مدة العقوبة بھا، وقد 

ھل تتعدد وتتنوع مدة عقوبات العالم اآلخر من فرد : لسؤال التاليیطرح البعض ا
: آلخر؟ ومن مدة ألخرى؟ واإلجابة كانت لدى كثیر من علماء المصریات أمثال

Hornungو ،Budge ،Zandeeو ،Keesو ،Erman ... وغیرھم أن عقوبات العالم اآلخر
ا إحالة المدان إلى حالة مھما تنوعت وتعددت أنواعھا فھي عقوبات إفنائیة الھدف منھ

الموت الثاني؛ حیث العدم والفناء والال حیاة والالوجود، ولكن بعد دراستنا للعدید من 
النصوص المصریة القدیمة رغم تنوع المراحل الزمنیة إلنتاجھا، تأكد لنا أن عقوبات 

نھایة،  أي مستمرة بال: أبدیةالعالم اآلخر لیست إفنائیة في مجملھا، وإنما تتراوح بین 
  . أي ذھاب بال عودة: وإفنائیةأي تدوم لبعض الوقت،  :ومؤقتة

  :وفیما یلي دراسة لكل نوع من ھذه األنواع على حدا
  العقاب األبدي: أوالً 

ارتبطت النار في الفكر المصري القدیم بتصورات متباینة فكانت ترمز 
ھمھ لكل ما تجده في للتطھیر والحمایة، كما ترمز أیًضا للفناء والعدم، فھي قوة ملت

طریقھا، لذا فقد اسُتخدمت كوسیلة من وسائل العقاب والعذاب لیس على األرض 
فمن خالل دراستنا للعدید من النصوص نجد أنھا . فحسب؛ بل في العالم اآلخر كذلك

تمثل قوة لھا فاعلیتھا في التدمیر والقضاء على مرتكبي اآلثام في العالم اآلخر، فھي 
لذي یستحقھ مرتكبي المعاصي؛ حیث تنتظرھم بحیرات وأنھار من تمثل العقاب ا

وإلھات وحیات ومردة تلفظ اللھب تحرق بھ المجرمین، وأحیاًنا ما كان  )١٢(النار،
                                                

خرة من التاریخ أالدولة الحدیثة والعصور المت يف ةمراسم تتویج الفراعنیسري صدیق،  )١٠(
  .٦٩٧، القدیم يالمصر

إما  .كمجاز ورمز للعذاب المستقبلي‘ جھنم’الجدیر بالذكر أن أھل الكتاب قد استعملوا لفظة  )١١(
، وإما كموضع وحالة من العذاب )كموضع تطھیر ال یتعدى السنة زمًنا(كمقر مؤقت لدى الیھود 

  ).ναννεεγ -جھنا بالیونانیة (الخالد األبدي لدى النصارى 
رضا علي السید عطا هللا، : للمزید عن بحیرات وأنھار وبرك النار في العالم اآلخر، راجع )١٢(

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة اإلسكندریة، (ي مصر القدیمة بحیرات النار وجزر اللھب ف
  .١٣١ -١٠٣، ١٠٠ -٦١، ٥٨ - ٣ص ). م٢٠١١
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كدلیل  )١٣(یظھر المجرمون في مناظر العالم اآلخر برءوس بدیلة تمثل شعالت النار
  )١شكل . (على استمراریة العقوبة بال توقف

كد بعض النصوص على أن العقاب في أحد أخطر أماكن العقاب وفي ذلك تؤ
ا؛ حیث یقول أحد النصوص ً   :في العالم اآلخر دائًما ما یكون أبدّی

  

 
sS n.k +Hwty mAat nt Ra nb xft(y).k rdi.w n sDt sbiw xr 

") الثعبان عبب: "أي" رع"یقصد عدو (یكتب لك جحوتي وماعت أن یوضع عدوك "
   )١٤(".، لیت عدوك یسقطمكل یوفي النار 
اولعل فكرة سقوط عدو رع    ً في النار إنما تشیر إلى استمراریة العذاب  یومّی

ا مع كل شروق للشمس في صباح كل یوم جدید ً وقد یكون استمرار . للمدان یومّی
ا ناتًجا عما الحظھ المصري القدیم من أن الثعبان یغیر جلده من وقت  ً العذاب یومّی

في مواجھة " عبب"وبالتالي یتجدد نشاط  )١٥(یتحسن نتیجة لذلك، آلخر، وأن شكلھ
مع بزوع شمس كل یوم جدید، فكان البد لھ من عقاب مستمر یواكب ھذا " رع"

  .كل یومفجاءت عقوبتھ عقوبة دوریة ودائمة وأبدیة  )١٦(التجدد،
" الحفرات الناریة"ونذكر مثال آخر على ذلك النوع من العقاب، ففي داخل   

كانت األجساد، " اإلیمي دوات"صورة في القسم الحادي عشر من كتاب الم
اُتحرق وُتدمر وُتفنى " رع"واألرواح، والظالل، والرءوس الخاصة بأعداء  ً  یومّی

) (ra nb.)١٧(  
  )٢شكل ( )١٨(.طبًقا لما ورد في النصوص المصاحبة لتلك الحفرات 

الحفرات "على إحدى مع وجود تلك اإللھات، التي تشرف كل واحٍدة منھن 
، وھي تحمل سكیًنا وتنفث النار داخل حفرتھا بشكل مستمر، قد یعطینا "الناریھ

، وبقاء دورھا في العقاب  ً انطباع على بقاء اللھب داخل حفرتھا متجدًدا ومشتعال
                                                

وما  ١٨٨، )٢٠٠٣القاھرة، (منال محمود محمد محمود، الجریمة والعقاب في مصر القدیمة  )١٣(
  .تالھا

(14) E.A.W. Budge, The Book of the Dead (London, 1901), 2, 6.  
  .٣١١الیس بدج، آلھة المصریین، و )١٥(
  .٨٦، )١٩٦٢ ،القاھرة(محمد عبد القادر محمد، الدیانة في مصر الفرعونیة  )١٦(

(17) E. Budge, Osiris, II (New York, 1973), 81, 157; cf, C. ross, The Osiris complex case 
Studies in Multiple Personality Disorder, Toronto, November 2000. 

من العبارات التي غالًبا ما ترد في الصورة المختصرة  ra nb) (الجدیر بالذكر أن العبارة 
االختصارات ’وحید محمد شعیب، : راجع. وعن االختصارات في الكتابة المصریة القدیمة. لكتابھا

  . ٥٧–١٤، )٢٠٠٧( ٢، أبجدیات ‘في الكتابة المصریة القدیمة
(18) Budge, Osiris, II, 81, 157. 
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ا ً نار خالدة ال "ھذا، وقد تصور المصریون أن عقوبة ھذا الجحیم  ،)١٩(.مستمّر
ر، أن بعض المناظر المصورة الخاصة بعقاب المذنبین، یظھر الجدیر بالذك ".تنطفئ

فیھا الخطاه المدانین لھم شعالت محرقة في مكان رءوسھم، كداللة على العذاب 
  .كما سبق وذكرت )٢٠(.الجسدي المستمر

الجدیر بالذكر، أننا قد سبق ورأینا كیف كانت ُتحرق أعضاء ورءوس   
. بالنار داخل بحیرات وحفرات ومراجل النار وظالل وأرواح وقلوب الموتى المدانین

ما الغرض من حرق ھؤالء المدانین؟ وھل كان : والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو
المقصود من ھذا الحرق ھو إفناءھم وحرمانھم من الحیاة األخرى؟ أم أن تقطیع 
أعضائھم وفصل أوصالھم وانتزاع قلوبھم وحرق أعضائھم وأرواحھم وظاللھم في 

ر كان بمثابة عقاب لھم دون أن یموتوا؟ بما یفید بأن الحرق بالنار یتم لكل عضو النا
  من أعضائھم بغرض تعذیبھم تعذیًبا شدیًدا وبشكٍل مستمر؟

ولعل األمر الھام ھنا ھو أن النصوص المصریة القدیمة التي تضمنت عقاب   
، وإنما قد تشتمل "ra nb –كل یوم : "المدان األبدي لم تكن في مجملھا حاملًة لعبارة

ً للشك  - على بعض العبارات التي تفید  -وبشكل واضح وصریح مما ال یدع مجاال
، ولیس كما یدعي البعض أن العقاب كل یوم "إلى أبد اآلبدین: "مثل" األبدیة: "معنى

یفید بوجود فئة جدیدة من المعاقبین مع بزوغ كل شمس یوٍم جدید وفي ذلك یقول 
حدیثھ إلى حیات الكوبرا بما یناسب " رع"ي یوجھ فیھ إلھ الشمس المثال التالي والذ

ھذه " رع"وبینما ھي تطلب منھ الحضور إلیھم؛ یغادر . الموقف، فتقدم لھ االبتھاالت
فیقول  )٢١(إلى األبد،المنطقة؛ حیث یرافق مغادرتھ صراخ وعویل سكان تلك المنطقة 

  :النص

  
  

  
  

  
in n.sn Ra m-a r.k n.n xns &A- tnn m-a n.n r.k nD sw Ds.f twt is Axw 
dwAt nTr-aA m Sat hwt xr.sn m xt apr Ra Hr.sn m mAa-xrw Dt nHH 

                                                
(19) Budge, Osiris, I, 204. 

  .٢٠٨إریك ھورنونج، وادي الملوك،  )٢٠(
;cf, N. Reeves, R. H. Wilkinson, The Complete Valley of the Kings Tombs and Treasures 
of Egypt's Greatest Pharaohs. 

  .٢١٦، آلھة المصریینوالیس بدج،  )٢١(
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تاتنن، فلتأتي إلینا یا من ) فوق(ولتخطو / فلتأتي إلینا، ولترتحل :وھم یقولون لرع"
 اإللھ العظیم الذي في) یا أیھا(، dwAtیضيء العالم السفلي ) یا من(یحیّي نفسھ، 

یمر رع من ) عندما( -یظل صراخھم) حیث. (المنطقة الغامضة/ المكان السري
   )٢٢(".إلى أبد اآلبدین -خاللھم كصادق الصوت

ولقد كان فھم المصریین لعملیة تدمیر الروح قاصًرا على التھامھا أو 
ا في كتب العالم "ملتھم األرواح: "ابتالعھا بواسطة وحش یدعى ً ، وھو ما یظھر جلّی

بشكٍل " البوابات"، وكتاب "ما ھو موجود في العالم اآلخر"بشكٍل عام، وكتابي  اآلخر
أو العدم، " الموت الثاني"خاص، ولم یكن ھالك الروح مدعاة إلحالة الشخص لحالة 

ا ال انقطاع فیھ وال نھایة لھ؛  ً وإنما قد یمثل تدمیًرا لھا بحیث یعاني الجسد عذاًبا أبدّی
سوف تقطع : "المتبع في معاقبة المذنبون بالقول حیث ُیوصف فیھما األسلوب

" رع"أجسادكم القابلة للفساد إلى قطع، وأرواحكم لن یبقى لھا وجود أبًدا، ولن تروا 
  )٢٣(".بعد اآلن إلى األبد مع صفة ارتحالھ في البالد الخفیة
والمأخوذة من األفكار المصریة  - الجدیر بالذكر، أن نار الجحیم المسیحیة 

ھي نار الجحیم التي ال تنطفئ، وھي بذلك تعد بقایا التمثیل والوصف  -ة القدیم
  )٢٤(.المصري القدیم الذي صنعتھ المعتقدات المصریة

كما تتحدث نصوص أخرى عن رغبة المتوفى الصالح في تلقي الحمایة من   
قبل اآللھة كل یوم، مما یدل على تجدد نعیم الصالح، مثلما یتجدد عذاب الطالح؛ حیث 

من ھؤالء الذین  ra nb كل یوم یا أیھا الحكیم، احمیني: "یقول أحد تلك النصوص
لذلك الذي  ra nb كل یوم اسمائھم غیر معروفة، یا ملك الحیاة، التنفس

  )٢٥(".یعترضھم
، فإنما یدل على تجدد ءولعل تجدد أوجھ نعیم المتوفى الصالح إن دل على شي  

ھو ما یؤكد على وجود العقاب األبدي كأحد أوجھ عذاب المتوفى الطالح بالمثل، و
  .مظاھر العقوبات في العالم اآلخر

وعلى الرغم من ظھور العدید من المناظر التي تشیر إلى أن غایة العذاب ھو   
غالًبا ما یتكون انطباع أن ال نھایة لمسار  إفناء الجسد ولیس التنكیل بھ، إال أنھ

عصًیا على التحطیم؛ بحیث اندمجت بعض التقطیع والتدمیر، كما لو كان الشر مست
أشكال التعذیب المصریة في التصورات األولى للجحیم المسیحي؛ حیث ستتخذ مظھر 

                                                
 
(22) Pfb I S. 106; II S. 106; cf: II S. 220. 
(23) Budge, The Book of the Dead, 6. ;cf, M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, 
Volume II: The New Kingdom, California, March 2006.  
(24) G. Massey, Ancient Egypt, vol. I (New York, 2007), 240. 
(25) CT VII 492 e (Spell 1145); Lesko, Book of the Two Ways, 36. 
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حینما وجھ حدیثھ للمذنبین الذین سقطوا " حور"وھو ما أشار إلیھ اإللھ  )٢٦(.الخلود
  ". ، ولن تروا مطلًقا الحیاة على األرض: "....في العذاب قائالً 

تواجد الشخص مع مكوناتھ في العالم اآلخر بشكل دائم ومطلق  ولعل عدم   
یفید بدوام العقاب واستمرار العذاب بشكل أبدي، فلو كان عقاب الروح وتعذیبھا یفید 
العدم المطلق والفناء التام، لما تحدثت النصوص عن بقاء الشخص مع روحھ 

 :المعرضة للعذاب، وھو ما یؤكده النص التالي؛ إذ یقول

  
  

  
  

n- sp im- m Ax.k m iw – nsrsr mH.n.k XAt.k m HqAw Htm.n.k ibt.k 
im.f 

ملئت ) بعدما(في جزیرة اللھب، ) التي( Axروحك الشریرة  لن توجد ھناك مطلًقا مع"
  )٢٧(."حطمت عطشك فیھا) وبعدما(، HkAwجسدك بالقوى السحریة / بطنك

ستظل  - الشخص وروحھ  المكونة من -بما یفید بأن كل تلك الصحبة البائسة 
فعلى سبیل المثال نجد أن الثعبان  )٢٨(.في الظالم واألسر طوال الوقت وبشكل دائم

دائًما ما یعود للظھور مرة أخرى بعد تمزیقھ وتدمیره، وھكذا یتجدد عقاب " عبب"
إذ نرى أن الثعبان  )٢٩(.العالم اآلخر لیلة بعد لیلة" رع"الموتى كلما اجتاز اإللھ 

مدحوًرا بعد أن طعنتھ أربع " دوات –األمي "ي الساعة السابعة من كتاب ف" عبب"
؛ حیث یصفھن النص )٧، ٦، ٥، ٤، ٣أشكال (إلھات بالمدي والرماح والسكاكین 

  في العالم " عبب"لھن تلك الصورة وھن یحملن نصالھن ویعاقبن : "المصاحب بقولھ
  

  )٣٠(". ra nbالسفلي كل یوم 

                                                
  ؛٢٣–٢٢، )١٩٩٦بیروت، (جورج بنوا، تاریخ جھنم، الجزء الثاني، جھنم المصریة  )٢٦(

C. J. Bleeker,"The Pattern of the Ancient Egyptian Culture", BRILL, Vol. 11, Fasc. 1, Jan., 
1964, pp. 75-82. 
(27) CT I 148 c – 149 c (Spell 37). 

  .٢١٠رنونج، وادي الملوك، إریك ھو )٢٨(
  .٢١٤إریك ھورنونج، وادي الملوك،  )٢٩(
  ؛ ١٧٨، )١٩٨٧القاھرة، (سبنسر، الموتى وعالمھم في مصر القدیمة . ج. أ )٣٠(

J.  Assmann, Death and Salvation in Ancient Egypt, Edition. 1, Cornell, October 2005, pp. 
504. 
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عندما ینطق الحكم على الموتى المدانین في أحد " حور"كما نقرأ على لسان 
لقد انقلبتم، وال قیام لكم، فقد : "أخطر مناطق العقاب في العالم اآلخر عبارة تقول

  )٨شكل ( )٣١(".تعثرتم في حفركم؛ حیث ال تھربون منھا وال تتحررون
نجد ما یشیر إلى أن " دوات –األمي "وفي الساعة الحادیة عشر من كتاب 

اساد، وأرواح، وظالل، ورءوس أعداء إلھ الشمس تحرق وتدمر أج ً في  یومّی
  : حیث یقول النص". الحفرات الناریة"

  
iw wD.t<w> aDt.sn ra- nb in Hm n @r- dwAty 

مر " ُ اـذبحھم )بـ(لقد أ ً حور المنتمي للعالم السفلي ) اإللھ(بواسطة جاللة  یومّی
dAty)٤(."  

عین حور ال : "عبارة تقول" الكھوف"كتاب كما نقرأ في نصوٍص أخرى من 
ا، فعین "تقترب من المدانین ً ا جّد ً " حور"، وھي في حد ذاتھا رسالة تحمل معًنا خاّص

تمثل كل قیمة إیجابیة یعرفھا المصري في األبدیة، كما أنھا تمثل القربان الذي ُیقدم 
ة التي ترمز للرغبة لآللھة والموتى على حدٍّ سواء؛ ولكنھا في المقابل العین الجریح

، وإذا ما ُحرم منھا الفاسد فإنھ ُیجرد بذلك من كل )أ، ب ٩شكل (في التجدد والبعث 
یجعل الحیاة تستحق أن تعاش، وفي حالة ھذا الرفض المدمر، یجعل إلھ الخلیقة  ءشي

ا ً   )٣٤(.من العالم اآلخر جحیًما أبدّی
ا التي وردت في العدید من ً النصوص المصریة  كما وقد تشیر كلمة یومّی

إلى أن حرق تلك األجساد، واألرواح، والظالل،  :األول: القدیمة إلى أحد معنیین
ا ً فقد یشیر من منظوٍر آخر  :الثانيأما المعنى . والرءوس الخاصة باألعداء تتم یومّی

إلى أن عملیة الحرق أو التدمیر تتم بشكل مستمر، لكنھا ھذه المرة تتم مع أعداء جدد، 
ر یحدث بصفة یومیة، أما المذنبین الوافدین على مناطق العقاب في العالم فالتدمی

  .اآلخر فجدد، وفي كل الحالتین فالعقوبة أبدیة ومستمرة
ُصلت  ُطعت أعضاؤھم، وف ولعل تكرار ظھور مناظر المدانین وقد ق
رءوسھم، وُحرقت جثثھم، وُمزقت ظاللھم، وُحبست أرواحھم، وتحللت أجسامھم، 

احھم، إنما یشیر ذلك كلھ إلى نوع المصیر الذي سوف یالقونھ في العالم وتفرقت أرو
حیث نعرف جیًدا من خالل بعض اآلخر وھو اإلقامة الكاملة في أماكن العقاب؛ 

المناظر التي تصور المدانین وھم یجلسون في وضع الركوع أو الوقوف على الرغم 
؛ "الموت الثاني"التھم لحالة من قطع رءوسھم، وتقید أیدیھم، مما یشیر إلى عدم إح

ولكنھم فقط ُحرموا من الرأس بما فیھا من حواس السمع واألبصار والشم والتنفس 

                                                
  .٢٠٩وك، إریك ھورنونج، وادي المل )٣١(
 .‘حور داتي’ترجمھا البعض بـ ) ٣٣(
  .٤١٢إریك ھورنونج، وادي الملوك،  )٣٤(
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وذلك كنوع من أنواع التعذیب الشدید، ولو أن األمر كان كذلك في العالم . والكالم
لكانت حیاة العالم اآلخر  -كما یبدو في اعتقادي  -اآلخر في عقیدة المصري القدیم 

لدة للجمیع، فالصالحین یحیون حیاة دائمة في جنات النعیم؛ بینما یحیا الطالحون خا
وبالتالي ندرك أن بعقوبات العالم اآلخر عقوبات  )٣٥(حیاة خالدة في العذاب المھین،

  .مستمرة ال نھایة لھا أبدیة
ا ً   العقاب اإلفنائي: ثانّی

ا للعدید من من خالل قراءتنا للعدید من نصوص العالم اآلخر ودراستن
مناظره وصوره الشارحة لنفسھا وجدنا نوًعا آخر من عقوبات العالم اآلخر وھو 

؛ حیث "الموت الثاني"العقاب اإلفنائي والذي یمثل درًبا من دروب اإلحالة لحالة 
الالوجود والالحیاة، ولعل إصدار حكم بمثل ھذه العقوبة في الحیاة الدنیا ال یعني إفناًء 

ا لوجود  ً ھذا الشخص في العالم الدنیوي فحسب؛ وإنما إبادة نھائیة لھذا الوجود في بدنّی
العالم اآلخر؛ حیث تتم إبادة الجثمان حرًقا؛ بل وُیبعثر رماده، وبذلك ُیحرم الجاني من 
حقھ في دفن الجثمان، وبالتالي من بعثھ في العالم اآلخر، كما ُیحرم من استمرار 

ان ذلك ھو حال الُمعاقب بالنار في الحیاة الدنیا، فما فإذا ك. حیاتھ في الحیاة األخرى
بالنا بحال الُمعاقب بالنار في الحیاة األخرى؟ حیث یتعرض المدان للحرق في النار 
أو نفث الثعابین الناریة، أو الغرق في میاھھ األزلیة، أو ملتھًما بواسطة أحد 

د مردة وزبانیة العالم أو أح") عمموت"مثل (المخلوقات الغریبة في العالم اآلخر 
   .اآلخر؟

لعل في أكثر األحیان، یخضع الھالكون لعذابات تھدف إلى تحطیم الشخص   
وتحویلھ إلى عدم؛ حیث تغلي أجزاؤھم في خالقین، وتحرقھم أفاع تنفث ألسنة اللھب، 

، كما am – mwt" ملتھم الموتى"وُیلقون في بحیرات من نار، بینما یفترس بعضھم 
جسده، وظلھ، ونفسھ، كل ھذه األھوال تجري في : ر الفرد بضراوةُتھاجم عناص

نطاق اإلبادة تحت العالم األرضي، فلیست العذابات إذن خالدة؛ إذ لیست غایتھا 
التنكیل بالفرد، ولكن إفناء الذین غذوا قوى الفوضى في الكون، والذین أساءوا 

كان البعض یري أن قوى  وإن )٣٦(.mAatبتصرفاتھم إلى النظام االجتماعي والكوني 
الفوضى ھذه قد تغیرت أسالیب عقابھا من وقٍت آلخر؛ إذ لم یكن ُیشاھد في مناطق 
العذاب سوى من حلت علیھم اللعنة، والذین ُحكم علیھم بالبقاء في الظالم األبدي دون 
ھواء، وقد ُعذبوا عذاًبا شدیًدا وغلفھم العفن؛ ولكنھم اآلن ُیشاھدون وھم یالقون 

اتدمی ً   )٣٧(.ًرا كلّی

                                                
           باسم محمد سید، النار في الحضارة المصریة القدیمة حتى نھایة الدولة الحدیثة، )٣٥(
  .٢٣٨، )١٩٩٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القاھرة، (
  .٢٣ – ٢٢الثاني، جھنم المصریة، جورج بنوا، تاریخ جھنم، الجزء  )٣٦(
  .٢٨٩دیمتري میكس، كریستین فافارمكس، الحیاة الیومیة،  )٣٧(
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ونظًرا ألن اإلنسان في العالم اآلخر یستمر بقدرات محققة للروح والقرین 
"bA – kA" وأیًضا الظل ،"Swt" والجسد ،"XAt" وھي األجزاء األساسیة المكونة ،

أي القوى السحریة على وجود المتوفى،  "HqA"للشخصیة اإلنسانیة؛ حیث تساعد الـ
فإذا ما تعرضت ھذه األجزاء األساسیة . نى أال یخیبھیتم "ib – HAt"كما أن قلبھ 

المكونة للشخصیة اإلنسانیة لألذى أو الضرر، فإن المتوفى لن یتمكن من االستمرار 
في الوجود؛ حیث إن التعرض للمحرك األساسي لقوى ھذه الروح ھي أحد أخطار 

   )٣٨(.مملكة الموتى
ا تصعد الروح لتتسلم فبعد وفاة الشخص، ُیدفن الجسد في األرض؛ بینم  

فكل األرواح التي یسمح لھا بالمرور في . جزاءھا نظیر ما اقترفتھ في الحیاة الدنیا
ھي األرواح الصالحة؛ بینما تدمر األرواح الشریرة حیث تذھب إلى " أوزیر"مملكة 

فأغلب النصوص ترینا كیف أن األرواح ُتقسم بین أرواح تم تبرئتھا في . الالوجود
وأن ھذه  -إلھ الشمس -"رع"؛ ولكنھا لم تنسى أیًضا وجود أعداء لـ "یرأوز"محكمة 

أن تبرأ ھذه األرواح " أوزیر"األرواح قد أفسدت في األرض، فال یمكن لمحكمة 
  .الضعیفة حتى تعیش في العالم اآلخر لتصبح أعداًء للصالحین والمبرأین

  
مع بعض  -تالجدیر بالذكر، أن بعض النصوص المصریة القدیمة قد أشار  
لھذا النوع من العقاب اإلفنائي؛ حیث یذكر أحد نصوص التوابیت عبارة  -التحفظ

  :تقول

 
n tw swt n MAat.f Dt 

  )٣٩(".إلى األبد" ماعت"صدق / لمن لیس لھ عدل) وجود(ال "
الموت "مما یفید إحالة ذلك الشخص المدان إلى العدم المطلق حیث حالة 

الذي یحصل في ) الموت الثاني(القدماء من فكرة  ، ولعل خوف المصریون"الثاني
التي ھي بمثابة الجسد الروحي  "kA"حالة تدمیر وتشویھ الجسد المیت، ألن الـ 

ستخرج مشوھة أو مدمرة بعد الموت، وربما تموت في اآلخرة، وبذلك یفنى اإلنسان 
   )٤٠(.تماًما

ق األوصال، حیث تمز - ففي أحد مناطق العذاب الجھنمي في العالم اآلخر
حیث تعطیني  )٤١(".رع"كان الھالك والفناء مصیًرا محتوًما ألعداء  - وتدمر األرواح

ً وواضًحا عن نوعیة العقاب الذي توجھھ آلھة  تلك المناطق الجھنمیة ملخًصا كامال

                                                
(38)Zandee, Death as an Enemy, 173. 
(39)CT VII 283 c (Spell 1035); Lesko, Book of the Two Ways, 20 f. 

  .٢١٨خزعل الماجدي، الدین المصري،  )٤٠(
  .١٧٨، سبنسر، الموتى وعالمھم )٤١(
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كما نشاھد تفصیًال . ومخلوقات العالم اآلخر ضد أعداء إلھ الشمس وأعداء اآللھة
نواع العقاب، ومصیر كل عضو من أعضاء جسد المتوفى شدیًدا لكل نوع من أ

المذنب، باإلضافة إلى بعٍض من العناصر المكونة لشخصیة اإلنسان مثل الروح 
  )٤٢(.والظل

الجدیر بالذكر، أن عدم التواجد الذي ُیحكم بھ على المذنبین ال یعد درًبا من   
حیاة المباركة في مملكة العقاب وإنما عدًما مطلًقا؛ وإنما ھو بمثابة حرمان من ال

الموتى، وذلك عن طریق الغیاب التام إللھ الشمس دون أن تتوافر أي ظروف أخرى 
وھو ما جعل المصري القدیم یوصف المباركین والخطاه في بعض  )٤٣(.ملطفة

  )٤٤(".ھؤالء الذین یكونون، والذین ال یكونون: "النصوص بالقول
صة وأن استخدام المصري القدیم أي ھؤالء األحیاء وذالكم األموات، خا  

 "anx" في مقابل كلمة" الموتى: "بمعنى "mtw" كلمة: لبعض الكلمات المتقابلة مثل
في كثیٍر من األحیان إنما یؤكد على وجود عقاب إفنائي طبًقا " أحیاء: "بمعنى

  .للمعتقدات المصریة القدیمة
لى عدم اتحاد خاصًة وأن إبعاد العناصر المساعدة على البعث، والعمل ع  

الروح بالجسد التي تؤدي إلى تجدید شبابھ ھي أقصر الطرق لعدم بعث المذنب مرة 
أخرى، وھي الغرض األساسي من العقاب بشكٍل عام؛ إذ لم یكن الغرض من ذلك ھو 
معاقبتھم فحسب؛ بل القضاء علیھم بشكٍل تام حتى ال یشرقوا من جدید مع إلھ 

  )٤٥(.الشمس
ن عقاب المدانین وأعداء إلھ الشمس عن طریق الحرق لم والدلیل على ذلك أ  

یكن قاصًرا على أجسادھم فحسب؛ بل اشتمل على أجزاٍء أخرى من العناصر المكونة 
الروح والظل، بل تعداه لیمتد أیًضا لیشمل بعض أجزاء جسم : لشخصیاتھم مثل

ل على عدم القلب والرأس، ولعل الغرض من وراء ھذا ھو العم: اإلنسان منفردة مثل
اتحاد تلك العناصر مع بعضھا البعض لتجنب بعث المتوفى المذنب أو عدو الشمس 
مرة أخرى، وبالتالي تجنب مالحقتھ إللھ الشمس في رحلتھ اللیلیة وكذلك عدم اتباعھ 

  )١٠شكل ( )٤٦(.في مرحلة الشروق من جدید
ا یبرھن الحقیقة الواقعة، أن قدرة اإللھ على الظھور في شرق السماء إنم  

إذن فالغرض الحقیقي من ھذا الرعب الجحیمي  )٤٧(.على أنھ قد تمكن من إفناء أعدائھ
لیس التعذیب األبدي في حد ذاتھ، أو اعتباره ضرًبا من التطھیر؛ وإنما اإلبعاد المطلق 

                                                
  .٢٢٨خالد أنور عبد ربھ، إلھ الشمس،  )٤٢(

;cf, G. A. Wainwright, "The Origin of Storm-Gods in Egypt", JEA, Vol. 49 (Dec., 1963). 
  .٢١٤إریك ھورنونج، وادي الملوك،  )٤٣(
  .٢٠١إریك ھورنونج، وادي الملوك،  )٤٤(
  .٢٤٣ – ٢٤٠خالد أنور عبد ربھ، إلھ الشمس،  )٤٥(
  .٢٢٧، إلھ الشمسخالد أنور عبد ربھ،  )٤٦(

(47)Budge, The Gods of the Egyptian, 264. 



 )١٦(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

٥١ 
 

الجدیر بالذكر، أن مركز . "mAat"والنظام المقدس " أوزیر"لكل ما ھو معاٍد لـ 
ال مھرب "ھو مكان للعقاب الذي  -على سبیل المثال -"الكھوف"اإلبادة في كتاب 

؛ حیث تتعرض شخصیات المدانین فیھ للتدمیر التام، والتدمیر بالعدم التام "منھ
الذي تتحدث عن أھوالھ نصوص األبدیة؛ " الموت الثاني"المطلق النھائي، وھذا ھو 

ي الكلمات الموحشة ھذه ھ". لقد قضیت بمحوكم، وحكمت علیكم بالعدم: "حیث تقول
   )٤٨(.أعداءه في مراكز اإلبادة بالعالم اآلخر" رع"التي یخاطب بھا 

إذن، تعذیب المذنبین بكل طریقة یمكن تخیلھا تؤدي إلى تدمیرھم وإرسالھم   
/ اإلبادة"كما أن اسم أحد مواقع العذاب والمعروف باسم موقع  )٤٩(.إلى الالوجود

إنما یشیر اسمھ إلى ما یكابده فیھ المتوفى " الكھوف" الواقع بأحد أقسام كتاب" الفناء
  )٥٠(.المدان من عقوبة الفناء

أضف إلى ذلك عدم اقتصار اإللھات القائمات على بعض مناطق العذاب في 
بدور واحد في العقاب؛ بل  -"الحفرات الناریة"و" بحیرات النار: "مثل -العالم اآلخر

التقطیع عن طریق السكاكین : األخرویة مثلتعدتھا لتشمل عدة أنواع من العقوبات 
التي في أیدیھا، أو الحرق عن طریق نفثھا للشعالت الناریة من أفواھھا؛ بل یتوافر 

مما یؤكد ) ١١شكل ( )٥١(.لھا بأن تقوم بجمیع أنواع التعذیب ضد المدان في أٍن واحد
غرض منھا القضاء على أن العقوبات المتعددة التي یلقاھا المدان في العالم اآلخر ال

علیھ تماًما مع عدم إعطائھ فرصة للعودة للظھور من جدید مما یفید بوجود عقوبات 
  .في العالم اآلخر إفنائیة

كما أن وجود كل جزء من األجزاء المكونة لشخصیة اإلنسان داخل حفرة 
من حفرات النار مستقلھ بذاتھا، تشرف علیھا إحدى اإللھات التي تحمل سكیًنا وتنفث 

ً للشك  - اللھب بداخلھا قد تركت  انطباًعا واضًحا بأن تلك األجساد،  -ما ال یدع مجاال
ولعل  )٥٢(.والرءوس، والظالل، واألرواح قد أبیدت وأفنیت ودمرت عن بكرة أبیھا

الموت "تشویھ الجسد بحرقھ بالنار، وتقطیعھ إرًبا یبدو في وجھة نظر البعض بمثابة 
  )٥٣(.ھذا الجسد للفناء التام الذي قد یعرض صاحب" الثاني

ولعل عدم اقتصار العقاب على الجسد فقط، وامتداده إلى عناصر أخرى   
مكونة لشخصیة اإلنسان مثل الظل والروح، یفید بأن تقطیع الجسد وحرقھ بالنار لیس 
فقط ھو العقاب الذي ینتظر المدان في العالم اآلخر؛ لكن محاولة إظھار العقاب بتلك 

حاولة الفصل بین الروح أو الظل عن الجسد، والعمل على عدم الصورة، وم
                                                

  .٢١٤ - ٢١٣إریك ھورنونج، وادي الملوك،  )٤٨(
(49) Djik, J. V., ‘Hell’, 89 – 91. 

إریك ھورنونج، وادي : ؛ وكذلك٢٧٦دیمتري میكس، وكریستین فافار، الحیاة الیومیة،  )٥٠(
  .٢٠٩الملوك، 

  .٢٤٠، إلھ الشمسخالد أنور عبد ربھ،  )٥١(
(52) Budge, Osiris I, 204. 

  .٢١٨، الدین المصريخزعل الماجدي،  )٥٣(
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اتحادھما، إنما یفید عدم الرغبة في بعث المذنب أو المدان مرة أخرى، ولعل أقصر 
الطرق إلى ذلك ھو إبعاد العناصر المساعدة على البعث، وبالتالي العمل على عدم 

  )٥٤(.الروح والظل: اتحادھا مع الجسد وھما
ناس یقدرون سالمة الجسد بعد الموت تقدیًرا عالًیا، یكون حرق وبالنسبة أل  

وھو أقسى حكم ُمتصور على األرض رغم أنھ . الجسد في النار رمًزا للعدم المطلق
فلم تكن الجحیم المصریة مكاًنا لأللم والمعاناة األبدیة؛ ولكن مكاًنا  )٥٥(.نادًرا ما ینفذ

ُبلت بالفخر والشرف في الفكر المسیحي، إلبادة المذنبین الھالكین، وھي األفكار  التي ق
فقد كانت فكرة العذاب األبدي تصور مسیحي جلي، وھو ما لم تدركھ األفكار 

   )٥٦(.المصریة
 - طبًقا لرأي البعض - إذن، لم تكن الجحیم المصریة مكاًنا للمعاناة األبدیة  

الدیانة المصریة  وفي رأي البعض، فإن )٥٧(.ولكن مكاًنا إلبادة المذنبین الھالكین
القدیمة لم تعرف فكرة العقاب األبدي، والتي وردت في الدیانة الكاثولیكیة؛ إذ كان 

ملتھم "فھم المصریون لعملیة تدمیر الروح قاصًرا فقط على التھامھا بواسطة 
وإن لم یمنع ذلك من وجود أسالیب أخرى لتدمیر الروح، وذلك عن  )٥٨(".الموتى

  :ھو ما تؤكده النصوص المصریة القدیمة؛ إذ یقول أحدھاو. طریق حرقھا بالنار

 
n awg.i nn nwx.i 

  )٥٩(".بالنار أدمرال أحرق، أو ) لیتني"(
وھو  - "عمموت"الجدیر بالذكر، كذلك أن مسألة االبتالع عن طریق الملتھمة   

امل إنما تعني اإلفناء التام، والعدم الك - نوع آخر من أنواع العقوبات في العالم اآلخر
للمتوفى على العكس من أنواع العذابات والعقوبات األخرى التي تظل بعدھا روح 

قد ظھرت " عمموت"خاصة وأن المتھمة  )٦٠(.المتوفى تحیا في جنبات العالم اآلخر
بجوار أحد المراجل في مشھد یعود للعصر الروماني وھي تلتھم المدان داخل أحد 
مراجل النار داخل قاعة المحاكمة في إشارة لنوعیة الحكم الذي قضت بھ المحكمة 

ا، )١٢شكل (وھو الفناء  ً وھكذا ، مما یفید بأن ابتالع المتوفى المدان ال عودة لھ نھائّی
  .حیث الالوجود والالعودة العقاب اإلفنائى؛یتضح وجود مدة أخرى للعقاب وھي 

                                                
  .٢٤٠، خزعل الماجدي، الدین المصري )٥٤(
  .٢٠٨إریك ھورنونج، وادي الملوك،  )٥٥(

(56) Massey, Ancient Egypt, vol. I, 240. 
(57) Massey, Ancient Egypt, vol. I, 240. 
(58) Massey, Ancient Egypt, vol. I, 241. 
(59) Budge, The Book of the Dead, I, 133, 8 – 9; The Book of the Dead, II, 110 f. 

خرة من التاریخ أالدولة الحدیثة والعصور المت يف ةمراسم تتویج الفراعنیسري صدیق،  )٦٠(
  .٦٨٩،  القدیم يالمصر
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ورغم محاولة البعض إثبات أن المصریین اعتقدوا في وجود التطھیر،   
والعقاب األبدي لألشرار في نار جھنم، بحیث یستنتجون أن المصریین القدماء قد 

فة التي تعتبر أفكاًرا شائعة لنتاج العقل سبقوا األمم الحدیثة في التوصل للمبادئ المختل
وإن كانت الحقائق ال تدعم ھذه االعتقادات، فنحن أینما وجھنا . البشري الحدیث

 - سواء أكان ذلك في النظام األوزیري، أو الشمسي -نظرنا في مبادئ الحیاة المستقبلیة
نجد أن األبرار " رأوزی"كما أن مناظر المحاكمة التي تتم أمام . ال نجد مكاًنا للتطھیر

  . ؛ بینما األشرار فیدمرون على الفور"اإلیارو"فقط ھم من یسمح لھم بدخول حقول 
أي أن . وبكلماٍت أخرى كان الفناء ھو عقاب الخطیئة في مصر القدیمة  

كانوا عادة ً ما یشار إلیھم على " دوات"أولئك الذین ُیوقع علیھم العقاب من كائنات الـ 
ا یشیر إلى "أعداء رع"، وفي أماكن أخرى "یرأعداء أوز: "أنھم ً ، ولكننا لم نجد نّص

أن العقاب الذي یكابدونھ ھناك سیمحو خطایاھم مھما كانت، أو أنھ عندما یحین 
؛ حیث "دوات"الوقت المناسب سیسمح لھم باستكمال الرحلة في األقسام الباقیة من الـ 

  . سیكون عقابھم أخف أو ینتفي تماًما
أي سبب لتصور أن الروح بعدما تصل إلى العالم السفلي یمكنھا وال یوجد   

أن تحسن موقفھا ھناك سواء بمعاناة العقاب أو بعمل الحسنات، كذلك فإن القرابین 
المتوفى لم  "kA"والعطایا التي ُتقدم، والصلوات التي ُتؤدي عند المقابر لصالح قرین 

أو تعدیل ". دوات"خر في الـ تكن قادرة على تحریك روح المتوفى من قسم إلى آ
وضعھا أو حالتھا التي ُكتبت لھا ھناك، وكذلك وبالمثل فھي غیر قادرة على تحسین 

وإرسالھم إلى واحدة أو أخرى " أوزیر"وضع أولئك الذین مروا بسالم في محكمة 
فلم یقبل القوم بھذا االعتقاد، فالعقاب بالنار  )٦١(.من المقار السكنیة التي في ملكوتھ

  )٦٢(.البد أن یعني التدمیر المطلق، وبالتالي ال یمكن للروح أن تبقي بدون الجثة
مما یدل على أن فكرة التدمیر بالنار من األمور الواردة في الفكر المصري   

فإنما یدل على أن فكرة العقاب بالنار أحد أسالیب  ءالقدیم، وھو إن دل على شي
ومن . إفناء صاحبھا وإرسالھ إلى الالوجودالعذاب المتبعة والتي تؤدي إلى تدمیر و

ھنا ندرك أن ظھور مناظر للرءوس المفصولة، واألعضاء المبتورة، والظالل 
واألرواح المحبوسة، واألجساد المحترقة، والجثث المتحللة إنما ھي إشارات متعددة 

  .على الفناء الذي یحیط بالمدانین من كل جانب
ارة المصریة القدیمة لم تعرف فكرة أن الحض .Guy A. et Lوكما یرى    

أنھ ال یوجد في العقیدة المصریة ما یؤید االعتقاد  Spenceالعقاب األبدي، یرى كذلك 
القائل بأبدیة العقاب، وكذلك المناظر التي تدعمھا المادة النصیة، ففي الحقیقة ال یوجد 

م والمطھر العبریة، أو الجحی "Gahanna –جھنا"في الدیانة المصریة ما یوازي 
حیث أن األفكار المصریة عن الموت . اللذین ظھرا في أوروبا في العصور الوسطى

                                                
  .٢٩٧ – ٢٩٦یین، والیس بدج، آلھة المصر )٦١(

(62) Zandee, Death as an Enemy, 14 – 15. 
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لم تشتمل على فكرة بعث ثانیة للجسد المادي في العالم السفلي، ولكن من المؤكد أن 
   )٦٣(.الجسد المادي البد وأنھ یدمر أیًضا

  العقاب المـؤقـت: ثالًثا
الخاصة بالمدانین، ممن خالفوا العدالة رغم ظھور العدید من مناظر العقاب   

على األرض وقلبوا موازین األمور رأًسا على عقب؛ إال أننا لم نجد في النصوص 
یجعلنا نعتقد أنھم كانوا في األصل من  -مھما بلغ صغره  - المصریة القدیمة أي دلیل 

ا ً ن النار كانت فإذا أضفنا لھذا أ. الملعونین، أو أن قدرھم قد كتب علیھم عقاًبا أبدّی
في منطقة ما، فإننا نستطیع أن نصل إلى فرضیة " رع"تخبو بمجرد مرور اإللھ 

الذي یخرج من أفواه الكائنات المقدسة التي  -تقول أنھ لم یكن ُیدمر عن طریق اللھب
إال تلك الكائنات التي تحاول إعاقة  -خلقھا لذلك أو نار البحیرات والحفرات الناریة 

العالم السفلي كل لیلة وكل صباح قبل أن یظھر في السماء تقدم مسیرتھ في 
  )٦٤(.الشرقیة
ولذلك فقد ُجھز عالم الموتى بالعدید من أماكن ومناطق العقاب والعذاب،   

وھو ما تم تصویره في الدیانة . وكذلك مناطق للفناء واإلبادة حیث الخواء األزلي
ر عما تم تصویره في الجحیم القبطیة المبكرة، ولكن بصورة تبدو مصغرة بشكل كبی

imnty ولعل ھذا التشابھ بین مكونات العالم اآلخر في الدیانتین  )٦٥(.المصري القدیم
السماویة والوضعیة فال عجب إذ لم نجد ھناك اختالًفا كبیًرا بین عقوبات كال الدیانتین 

  ".المطھر"من حیث االعتقاد في وجود 
ا ُیع ً ذب فیھ اآلثمین في العالم اآلخر بشكل دائم وبینما كان ھناك جحیًما حقیقّی

ومستمر، أو بشكل إفنائي؛ كان ھناك أیًضا جحیًما مؤقًتا لألرواح الشریرة، أي أرواح 
" المطھر: "الھالكین الذین لفظھم قضاء المحكمة اإللھیة، فیحومون فیما ُیعرف باسم

  )٦٦(.حتى تتخلص نفوسھم من تلك الذنوب
أجمعوا على أن  - كما سبق وأشرت  -ریات ورغم أن أغلب علماء المص

أغلب عقوبات العالم اآلخر إنما ھي عقوبات نھائیة الغرض منھا إحالة المتوفى 
. أ"؛ حیث الال عودة والالوجود والال بعث، إال أن "الموت الثاني"المدان إلى حالة 

م یتعرض في إشارة غیر مباشرة إلى وجود نوع مؤقت من عقوبات العال" سبنسر. ج
  :اآلخر حیث یقول

 - ، والمتوفى الصالح"رع"، و"أوزیر"تؤكد النصوص مراًرا وتكراًرا على تغلب "
ا ً على كل ما یعترضھم من عراقیل حتى یبرزوا من  - سواء أكان ملًكا أو فرًدا عادّی

جدید في النھار؛ بینما خالل ساعات النھار یلف الظالم الحالك عالم الموتى، فتخمد 

                                                
(63) L. Spence, Ancient Egyptian Myths and Legends (New York, 1990), 122 – 123. 

  .٣٠٢والیس بدج، آلھة المصریین،  )٦٤(
(65) E.A.W. Budge, Egyptian Ideas of the Future Life (London, 1900), 137 – 140. 

  .٢٧٢، )١٩٧١اإلسكندریة، (ثروت عكاشة، الفن المصري القدیم، الجزء األول  )٦٦(
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من یقطنھ من ألھھ وأرواح في عداد الموتى، الذین ینتظرون عودة  حركتھم، وُیحسب
  )٦٧(".الشمس من جدید بغیة أن تمنحھم برھة وجیزة من الحیاة والضیاء

في إشارة إلى أحد البحیرات الخطرة في  -وفي ذلك یقول أحد النصوص 
ھ من أن المتوفى من الممكن أن یخرج منھا مطھًرا في إشارة لتخلص -العالم اآلخر 

  :ذنوبھ وآثامھ؛ حیث یقول النص

  
pr.n.k m S-n-anx wab.ti 

  )٦٨(".ارً متطھلقد خرجت أنت من بحیرة الحیاة "
الجدیر بالذكر، أن بعض مناطق العذاب الجھنمي في العالم اآلخر رغم 
ظھور جثث، ورءوس، وأعضاء، وأرواح، وظالل المتوفى المدان تحرق وتذبح 

ا؛ ألنھ بمجرد مرور اإللھ وتعذب بداخلھا؛ ومع ذلك  ً فإن ھذا كلھ ال یعد عقاًبا أبدّی
مما یجعل عقابھم ُیخفف وُیلطف  )٦٩(.عبر منطقتھم، فإن النیران تخمد وتنطفئ" رع"

بعد إنھاء رحلتھ اللیلیة؛ ألنھ بذلك قد أفلح في إیقاف وإنھاء " رع أوزیر"بظھور 
مما یجعل من العقاب  )٧٠(.تعذیبھم في الوقت الحالي ولبعض الوقت بشكل مؤقت

ا مؤقًتا ینتھي بانتھاء رحلة إلھ الشمس عبر العالم السفلي؛ حیث  ً بالنار عقاًبا زمنّی
یشیر النص التالي إلى كیفیة خروج المتوفى المدان مطھًرا ومبدًدا آثامھ بعد دخولھ 

  :ألحد مناطق العقاب؛ حیث یقول النص

  
 

 
pri r.k wab.k m S- n- anx xsr.t<i> Dwt.k m S- qbHw  

مبدًدا شرورك في بحیرة الماء / لتتطھر في بحیرة الحیاة، خاسًرا )٧١(فلتصعد أنت"
   )٧٢(".البارد

، "Sw"بخالف الظل  -أو القرین "kA"ولعل اعتبار المصریین القدماء أن الـ   
أحد المكونات الغریبة والتي تختلف عن باقي  - الخاصة بالفرد "bA"والروح 

ھو ما جعل األفكار المصریة عن العقاب المؤقت بعد الموت . نسانیةالمكونات اإل
                                                

  .١٧٨سبنسر، الموتى وعالمھم في مصر القدیمة، . ج. أ )٦٧(
(68) Pyr. II 1979 a (Spruch 670); cf: Pyr. II 1006 (Spruch 482). 
(69)Budge, The Gods of the Egyptian, 264. 
(70) Spence, Ancient Egyptian Myths and legends, 122 - 124. 

للتعبیر عن  k. )(‘ Suffix pronoun’مع الضمیر المتصل  r)(یستخدم حرف الجر  )٧١(
  .Gardiner, A., EG § 252 :للمزید راجع. النسبیة

(72) CT VI 391 f - g (Spell 761). 
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تظھر وكأنھا اصطبغت بأفكار المسیحیة المبكرة التي ظھرت في العصور الوسطى، 
ورد " كومیدیا دانتي اإللھیة"ففي  )٧٣(.والتي وردت في المصادر المسیحیة المبكرة

الذنوب المغتفرة لكي یتمكنوا  العذاب بالنار كعقاب وقتي في المطھر لتطھیر أصحاب
فعقاب المكونات اإلنسانیة جمیعھا بالنار ال یجعل الشخص  )٧٤(.من دخول الفردوس

مما یجعل من العقاب المؤقت أحد األسالیب المتبعة . یفنى ویباد ما دام القرین سلیًما
ي في مصر القدیمة؛ حیث یتمكن المتوفى المدان من الخروج مطھًرا بعد اإلدانة، وف

  :ذلك یقول النص التالي

  
  

  
  

 in.sn n.Ra wab.k Ra m S.k Dsr wab nb nTrw im.f iwty ar bAw mwtw 
r.f wD.n.k Ds.k Axty 

ال تصعد ) حیث(یتطھر سید اآللھة فیھا؛ ) التي(فلتطھر نفسك في بحیرتك المقدسة، "
  )٧٥(".ـنفسك األفقین)بـ(حكمت ) من(یا . أرواح الموتى إلیھا

، یعني أن اإلنسان "الموت الثاني"خوف المصریون القدماء من فكرة ولعل    
سلیمة یستطیع أن یذھب بعد ذلك  "kA"؛ ولكنھ بوجود الـ للعقاب المؤقتقد یتعرض 

                                                
(73)Spence, Ancient Egyptian Myths and legends, 122–124. 

بًقا للمعتقدات المسیحیة أن ثعابین العالم اآلخر تقوم بتحطیم المدان بأسنانھا لمدة خمس أیام كل فط 
 - أما المذنبون .Budge, BD (Ani), 131: للمزید، راجع. أما یومي السبت واألحد فتمھلھ أسبوع،

ونصف في فھم یستریحون من عذابھم في جھنم ثالث مرات، ولمدة ساعة  -طبًقا للعقیدة الیھودیة
كل مرة، أي في أوقات الصلوات في الصباح والظھر والمساء، وكذلك في أیام السبت، وعند 
االحتفال بظھور ھالل أول كل شھٍر جدید، وعن المدة التي یقضیھا المذنب في جھنم، فیعتقد بعض 

حتى  الحاخامات أنھا ستستمر لألبد؛ بینما یرى البعض اآلخر أن فترة عقاب مدتھا من ستة أشھر
مما یجعل من  .٣١٤والیس بدج، آلھة المصریین، : للمزید، راجع. عام كامل كافیة لتطھیر المذنب

فكرة العقاب المؤقت بشكٍل عام، والعقاب بالنار المؤقت بشكٍل خاص من األمور الشائعة في 
  .الدیانات السماویة، ولیست الوضعیة فحسب

خرة من التاریخ أدولة الحدیثة والعصور المتال يف ةمراسم تتویج الفراعنیسري صدیق،  )٧٤(
  .٦٩٧، القدیم يالمصر

(75) cf:  

   
 wab r.k  sAq r.k  m S.k pw sAbw swab.k nTrw im.f 

لیت ثعالبھا تطھرك، . لیتك تتطھر یا أیھا الملك، ولیتك تتحد یا أیھا الملك في بحیرتك ھذه’
: راجع. ‘فیھا) الذین ھم(اآللھة ) وتطھر( Pyr. 457 a - b (Spruch 301).  
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في كل األحوال، خصوًصا إنھ بوجود البردیات " رع"أو " أوزیر"إلى جنات 
تطیع أن یجتاز ھذا الجنائزیة یعرف مسبًقا كل ما سیحدث لھ بعد الموت، وأنھ یس

  )٧٦(.االمتحان الصعب
الجدیر بالذكر، أن البعض یرى أن العقاب المؤقت أحد األسالیب المتبعة 
لمعاقبة النفس التي ارتكبت بعض الھفوات، والتي البد لھا أن تذوق العذاب وقًتا ما 

 بحیرة"لتطھیرھا قبل دخولھا الجنة، األمر الذي جعل البعض یعتقد بأن أحد أدوار 
الوارد ذكرھا والمصورة في كتاب الموتى، والموضوعة تحت حراسة  -" النار

كما أن إشارة  )٧٧(.ھي تطھیر النفس في ھذا المطھر ومحو ھفواتھا -القرود األربعة 
بعض النصوص إلى عبور المتوفى سالًما غانًما من أحد أماكن العالم اآلخر األكثر 

اخطورة إنما یؤكد على خروجھ منھا مطھرً  ً   :وفي ذلك یقول النص التالي. ا ونقّی

  
  

 
mn  ir.k r Xr XAt pt m sbAt nfrt Hr qAbw mr- n- xA 

الجمیلة  كالنجمةإلى أسفل جسد السماء،  Nالملك فالن ) یا أیھا( تعبر/ تمر )لیتك"(
  )٧٨(".فوق منحنیات قناة المیاه السماویة

ى وكأنھ قد ُیحال إلى كائنات كما قد یتطھر المتوفى المدان من كافة ذنوبھ، حت
  :نورانیة، أو مخلوقات روحانیة، أو حتى في ھیئة النجوم؛ حیث یقول النص التالي

  
nmi.n.k mr- n- xA mHt pt m sbA 

  )٧٩(".مألت السماء، كالنجم) التي" (قناة المیاه السماویة"لقد عبرت "
وما لحق  أن تخلص المتوفى من أمراضھ -من وجھة نظري -كما أنني أعتقد

بھ من وھن وضعف في أحد جنبات العام اآلخر إنما ھو بمثابة إشارة غیر مباشرة 
عن خروجھ مطھًرا بعد فترة عقاب وعذاب تكبدتھا مكوناتھ اإلنسانیة حتى خرج 

ا ً   :وفي ذلك یقول النص التالي. واھًنا ضعیًفا مطھًرا ونقّی

                                                
  .٢١٨خزعل الماجدي، الدین المصري،  )٧٦(
  .١١٣أنطوان زكري، المرجع السابق،  )٧٧(

(78) Pyr. 2061 b – c (Spruch 684). 
(79) Pyr. 802 a – b (Spruch 437). 
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 N 

  

 …… 

  

 
imi hAi Wsir N pn r S- n- xA snSy.f Hwrw...... <m> wDAw pw ir xx- 
n- @r smA.f tA r pt- mHtt 

) حتى(، xAیھبط إلى بحیرة المیاه السماویة / ھذا ینزل Nفلتجعل أوزیر فالن "
حول رقبة ) التي(ـالتمیمة )حتى یصبح كـ.... ()٨٠(الوھن/ المرض) من(یتخلص 

  )٨١(".یرسو حیث السماء الشمالیة/ یتحد باألرض) عندما(حور، 
، فإننا "رع"ھذا، وإذا تفحصنا المبادئ المرتبطة بالحیاة األخرى في عقیدة 

طبًقا  -سنجد أن فكرة التطھیر كان لھا حیز ھام وغیر محدود في نظامھم، فھم
؛ حیث "imntt"كانوا یعتقدون أن أرواح الموتى تحتشد كل یوم في الـ  - لكتاباتھم

؛ حیث تتعرض تلك "dwAt"الـ  في قاربھ وتحت حمایتھ عبر" رع"ترتحل بصحبة 
، وأرض "أوزیر"األرواح بكل األخطار التي تھدد بتدمیرھا، وتدخل ملكوت 

في األفق الشرقي للسماء " رع"، وبمرور الوقت تظھر تلك األرواح مع "سوكر"
عندما یشق النھار؛ حیث یمكنھا التجول بحریة ھناك وفًقا لرغبتھا، ونستطیع أن نكمل 

ا لقارب  بواسطة الحدس، أن ً ھذا الوضع یظل حتى غروب الشمس حین تنضم ثانّی
  . من جدید "dwAt"اإللھ، وتعید معھ الرحلة داخل الـ 

المختلفة، والتي یصیبھا فضل عظیم  "dwAt"وھو الحال نفسھ مع كائنات الـ 
التي  - اللیلیة، والذي كلما تحرك من قسم آلخر تصاب الكائنات " رع"من زیارة 

بحزن عمیق، وبعضھا یتوقف تماًما وجودھا المادي حتى  - لذي یغادرهتسكن المكان ا
كما  -یعود اإللھ في اللیلة التالیة، فتجدد لھا حیاتھا لفترة قصیرة أخرى، وبالتالي فإننا 

یجعلنا نعتقد أن  -مھما كان ضئیالً  -لم نجد في النصوص أي دلیل -) Budge(یرى 
ا، خاصًة وأن النیران كانت تخبو بمجرد قدر الملعونین قد كتب علیھم عقاًبا أب ً دّی

                                                
(80) cf: Wb III 55, 5. 
(81)CT VI 199 f – i (Spell 582). 
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 العقاب المؤقتاألمر الذي یؤكد على وجود  )٨٢(.بھذه المنطقة" رع"مرور اإللھ 
  .كأحد دروب العقاب في العالم اآلخر طبًقا للمعتقدات المصریة القدیمة

  :الخالصة
لكي نستطیع فھم ھذا، علینا أن نضع في االعتبار أصل ھذه الكائنات 

اللیل، والظالم، : (دیة، فلقد كانت ال تزید عن مجرد تجسید لقوى الطبیعة مثلالمعا
، والتي جسدھا الفنان )إلخ.... والضباب، والمطر، والسحاب، والعواصف، والزوابع

بتدمیرھا بواسطة النار كتمثیل لمشاھد حرق " رع"المصري بأشكال بشریة یقوم 
لھ الشمس یعذب الملعونین؛ حیث یذبح األرواح الملعونة؛ حیث ساد االعتقاد بأن إ

ویحرق بالنار كل لیلة وكل صباح أعداء نفس اللیلة ونفس النھار، أي أنھ یشرق كل 
یوم ألنھ قام بإفناء أعداء ھذا الیوم بما یفید بأن الكائنات التي تھاجم رع كل لیلة أو 

ھور نفس وإن كان یمكن اعتبار تكرار ظ". دوات"نھار ھي ساكنات جدیدات في الـ 
األشكال من الكائنات المعادیة من جدید یجعلنا نعتقد بأنھا دائمة وال تتغیر بما یفید 
ا وغیر دائٍم وخالل فترة اللیل التي  ً دیمومة الكائنات المعادیة والتي كان عقابھا موسمّی

  )٨٣(.یعقبھا الفجر مباشرًة أو في الفترة التي ما بین الغروب والشروق
البعض، وإن كانت من وجھة نظر أخرى أن المصریین ھذا، من وجھة نظر 

القدماء قد تخیلوا أن األصل في العقاب ھو إفناء األرواح الشریرة ثم أبدل بعض كھنة 
نتیجة لعدم اقتناعھم  -األسرات المتأخرة في بعض مدارس الالھوت المصریة 

لباغیة ھذه األرواح بأرواح أخرى تمثل قوى الطبیعة ا -بنظریة إفناء األشرار
فالمصریون بالتأكید لم یعتقدوا في . لتأخذ مكانھا في العقاب" دوات"المذكورة في الـ 

إمكانیة استمرار العقاب األبدي، ولم نجد في نصوصھم ما یدعم وجھة النظر ھذه 
وفي الحقیقة لم نجد في عقائدھم ما یماثل فكرة التطھیر أو جھنم التي انتشرت بنجاح 

 - بغض النظر عن المالمح العامة لدیانتھم -ور الوسطي، فھم في أوروبا خالل العص
كانوا عملیین للغایة بحیث یصعب علیھم أن یرحبوا بفكرة تكرار إفناء نفس الجسد 

بعض النصوص التي تم تألیفھا بھدف تجنب  -بكل تأكید -بواسطة النار؛ وإال لوجدنا
  .ھذا المصیر المرعب لو كانوا قد آمنوا بھ

من یظن أن مناظر تعذیبھم بالنار ھي تصویر لتدمیر األرواح وبذلك، یخطئ 
المدانة، فمضیف الشر یتجدد عذابھ وبشكل مستمر مع كل انقالب لقرص الشمس، 

كل مساء وكل صباح، " رع"بحیث تظھر كتیبة جدیدة من األعداء الذین یھاجمون 
مس ومن ثم یظھر العقاب والقھر في أثناء الفترة الفاصلة بین غروب الش

   )٨٤(.وشروقھا

                                                
  .٣٠٢- ٣٠١، والیس بدج، آلھة المصریین )٨٢(
  .٣٠٣–٣٠٢والیس بدج، آلھة المصریین،  )٨٣(

(84) Spence, Ancient Egyptian Myths and legends, 122 - 124. 
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أما الصورة التي تؤكد على فكرة إنزال العقاب بالحرق بالنار للمذنبین 
واألعداء، فیتضح منھا أن فكرة حرق الرءوس، والقلوب، واألعضاء كانت فكرة 

  .شائعة؛ حیث تكررت في أكثر من موضع سابق بغرض اإلفناء التام لھؤالء المذنبین
ألعداء في البحیرات، والقنوات، ولكن ما المقصود من حرق ھؤالء ا

والمجاري، والحفرات، والمراجل الناریة؟ ھل كان المقصود منھا إفناؤھم وحرمانھم 
من الحیاة اآلخرة؛ أو قد تم تقطیع أجسامھم، وأعضائھم، دون أن یموتوا، وأن العقاب 
بالحرق یتم لكل عضو من أعضائھم بغرض تعذیبھم تعذیًبا شدیًدا؛ حیث سبق أن 

ر المذنبین في بعض الصور السابقة مقطوعي الرأس ومقطوعي الیدین، ولكنھم ُصو
لم یكونوا في وضع الركوع، أو حتى في وضع الوقوف، مما یشیر إلى أنھم لم 
یموتوا؛ ولكنھم حرموا الرأس بما فیھا من نظر وسمع وتنفس كنوع من التعذیب 

أي المصري القدیم لكانت حیاة الشدید، ولو أن األمر كان كذلك في العالم اآلخر في ر
العالم اآلخر فیھ إذن خالدة للجمیع، فالصالحین یدخلون الجنة حیث الجنان والحیاة 
األبدیة المنعمة؛ بینما المذنبون یحیون حیاة خالدة في أماكن العذاب، سواء أكانت 
أماكن العذاب ھذه عن طریق الذبح، أو عن طریق الحرق، وسواء أكان ھذا الحرق 

طریق نفث الثعابین، أم في بحیرات، وقنوات، ومجاري، وحفرات، وآبار، عن 
  .ومراجل ناریة، أو في تالل، أو جزر من لھب

في العالم اآلخر قد ظھرت في " بحیرات النار"الجدیر بالذكر، أن بعض 
 "S - irr"" بحیرة مرتكب الشر"بعض الفترات الزمنیة دون األخرى، مثل ظھور 

ولمرة واحدة، وعدم تكرار ظھورھا مرة أخرى في أيٍّ من في نصوص األھرام، 
وإن لم یمنع ذلك ظھورھا في فترات متتالیة من وجھة نظري، . الكتب الدینیة األخرى

  .ولكن بأسماء جدیدة قد تقترب إلى حدٍّ ما من المعنى الحرفي السم البحیرة القدیم
ص المصریة الجدیر بالذكر، أن بحیرات النار قد ورد ذكرھا في النصو

القدیمة منذ نصوص األھرام واستمرت في الظھور في أغلب الكتب الدینیة حتى 
وإن زاد علیھا . نھایة التاریخ المصري القدیم، رغم اختالف أشكالھا ومسمیاتھا

كتاب "، و"األمي دوات"ظھور الحفرات الناریة منذ عصر الدولة الحدیثة في كتابي 
ي عن الظھور تماًما في عصر الدولة الحدیثة في كتابي إال أنھا تعود لتختف". البوابات

لتحل محلھا مراجل، ومواقد، وأفران النار في الظھور " األرض"، و"الكھوف"
أن تظھر  -إن لم یكن من المستحیل  -لتنسجم مع طبیعة الكتابین اللذین من الصعب 

  .بھما بحیرات أو حفرات النار
ٍد بالنسبة لكل عناصر المكونات حیث إن النعیم ال یجتمع في مكاٍن واح

تمثل أرض جزیرة اللھب مكاًنا ممیًزا : فعلى سبیل المثال. الشخصیة وفي آٍن واحد
لتحظى فیھ األرواح بالنعیم؛ بینما أرض جزیرة اللھب تمثل مكاًنا جیًدا لتحظى فیھ 

على العكس من البحیرات فیمكن أن تجتمع كل . أجساد الموتى الصالحین بالنعیم
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صر مكونات الشخصیة في مكاٍن واحد لتلقي فیھ كل أنماط العذاب، وكذلك كل عنا
  . أنماط النعیم

الدال على ما اصُطلح  "iAt") (للمخصص " جزیرة اللھب"مالحظة اتخاذ 
  .، مما یدل على وجود ترادف فیما بینھم"التالل: "على تسمیتھ باسم

  
 


