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التقوى

 حضر� مر�o بش� �لدين �مو6 �
د
�ملصلح �ملوعو6 �

�خلليفة �لثا4 حلضر� �إلما> �ملهد^ "�ملسيح �ملوعو6 �

:¡"g6 من

في �حا� �لقر��

(سو�' هو�)

َماَ/�ُ,  ﴿َخاِلِديَن ِفيَها َما َ��َمِت �لسَّ
َ�بََّك   َّ:�ِ َ�بَُّك  َشاَ>  َما  ِ�الَّ  َ/�ْألَْ�ُ? 
ُسِعُد/�  �لَِّذيَن  َ/َ�مَّا  ُيِريُد*  ِلَما   Eٌَفعَّا
َ��َمِت  َما  ِفيَها  َخاِلِديَن  �ْلَجنَِّة  َفِفي 
َشاَ>  َما  ِ�الَّ  َ/�ْألَْ�ُ?  َماَ/�ُ,  �لسَّ
(هو6:   ﴾Kٍ/َمْجُذ َغْيَر  َعَطاً>  َ�بَُّك 

.(١٠٨ " ١٠٩

شرQ �لكلما,:
"سَعد  �ملجهو\  على  ُسِعَد  ُسِعد/�: 
فهو  َشِقَي،  ضدُّ  سعا6ً�:  "يسِعد 
على  "سعيد  �أل"\،  على  مسعو6 
�لثا4، "�للفُظ يأ« مرً� بصيغة �لفاعل 
"مرً� بلفظ �ملفعو\ "�ملعÈ "�حد، Ãو 
عامٌر  "بيٌت  "مكاَتب،  مكاِتب  عبد 
"�لسعد:   .��كث "نظائر�   ،gمعمو"
.(vألقر�) لُيمن "�سعَد عليه: �عانه�

قطَعه  كسَر�؛   :fَلشي� جذَّ   :K/ذR
"جذَّ   .sَسر� "جّذ:  مستأِصًال. 
�لنخَل: صَرَمه. عطاfٌ غ� ºذ"]: �^ 

.(vألقر�) .sمقطو �غ

 :Sلتفسـ�
قضية  على   fلضو� تلقي  �آلية  هذ� 
هامة pتلف فيها �إلسال> مع �أل6يا& 
"هي  �ال   ،��كبً �ختالًفا   Gألخر�

قضية �لنجا�.

هل جهنم أبدية؟هل جهنم أبدية؟
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فا ند"¡ ير"& �& �جلنة "�جلحيم (�^ 
�د"�6  كلتيهما   (vلعقا�"  vلثو��
�عماله   fجز� �إلنسا&  ينا\  �لزمن. 
 � �آلخر،  �لعا�   � عقاًبا   "� ثو�ًبا 
 ±gستيا) Gيرجع )% �لدنيا مر� �خر
 Lلِفر� كل   &ّ("  .(٥٦٩Í  Îبركا
 gغم �ختالفها � �ألموg - ند"سية �
�ألخرG - متفقة على هذ� �لعقيد�.

منه   fجا �لذ^   ^gآل� �لشعب  "بعد 
من  �لسامي  �لشعب   bُيعت � ند"¡ 
ينتمي  �لذ^  �لقدمية،   vلشعو�  bك�
6يًنا.   Ggلنصا�" نسًال  �ليهو6  )ليه 
�نه لن يدخل �جلنة )ال  �ليهو6   Gير"
 �من كا& يهو6ًيا )] ال مكا& فيها لغ
�ليهو6، "�& �جلحيم شبُه �رمٍة على 
6خو\  من  بد  ال  كا&   �[(" �ليهو6، 
يهو6^ فيها فإنه لن يبقى فيها )ال ملد� 
�حد عشر شهًر� على �ألكثر (تر2ة 
غ�هم  �ما   .(١٠Í للقر¹&،  سيل 
 ا،  ²اية  ال   xل� �جلحيم   � فكلهم 

"سو� يبقو& فيها لألبد.
"�ما �لنصاGg ف�"& �& كالًّ من �جلنة 
 .sَبدّية ال ²اية  ا "ال �نقطا� gلنا�"
غ� �& هنا_ ِفرًقا منهم تعتقد �& �جلنة 
(gسالة  �ألمر  ¹خر   � تنتهي  سو� 
بولس �لثانية كوgنثو¡ ٥، "�ملكاشفة 

.(١٤: ٩ - ١١
"لكن �إلسال> يعاÁg هذ� �لنظريا- 

"�لنظرية  شديدً�.  معاgضًة  كلها 
�إلسالمية � هذ� �لشأ& كما ]كرها 
"كما   ،(^oلر��  �(تفس �ألسال� 
�كد عليها � هذ� �لعصر سيدنا �إلما> 
 vملهد^ "�ملسيح �ملوعو6 � بأسلو�
 �خاÍ هي �& �جلنة �بدية "لزمن غ
�د"6، "لكن �جلحيم ليست كذلك، 
بل )²ا سو� تنتهي بعد مر"o gمن 
)�oلة   ،٣ جـ  �لر"حانية  (�خلز�ئن 
�"ها> ٢٨٠Í، "�يضÒ �خلز�ئن جـ 

.(١٨٩Í ٢٢ حقيقة �لوحي
"�ما قوله تعا% عن �جلحيم ﴿خالدين 
فيها ما �6مت �لسما"�- "�ألÁg )ال 
ما شاg fبك﴾ فقد �ختلف �ملفسر"& 
(ما)   &( بعضهم:  فقا\   ،��كثً فيه 
لذ"^  هي   xل� (َمن)   Èمبع  -fجا
�لعقو\، "�لتقدير: )ال من شاg fبك، 
مبعÈ �& �جلحيم �بدية "لكن �هللا تعا% 
 fسو� ُيخر� منها بعد فتر� من يشا

من عبا�6 �ملوّحدين (�لقرط�).
"لكن �ملفسرين �آلخرين ير6ّ"& على 

تأ«  (ما)   &� شك  ال  قائلني:  ]لك 
يكو&   &� (َمن) شريطة   Èمبع Òحيان�
�لعقو\ ضمن ]"^   ^"[ �بعض غ
 ��لعقو\ هؤالf، "لكن هذ� �لشرÂ غ
 È(ما) مبع gمتوّفر هنا، فال يصح �عتبا
(َمن). "هنا_ شر"Â �خرG ملثل هذ� 
�الستخد�> "هي �يضÒ غ� متوفر� � 

.�gهذ� �لعبا
"لقد ساL �لفريق �أل"\ من �ملفسرين 
�لقر¹نية  �آليا-  من   Gخر� شو�هد 
"منها  (َمن)،   Èمبع (ما)   6"g" على 
قوله تعا% ﴿َفاْنِكحو� ما طاv لكم 
"لكن   ،(٤  :fلنسا�)  ﴾fلنسا� من 
�لفريق �آلخر يقو\ بأ²ا � ُتستخد> 
�لذ^   Èباملع "مثيالִדا  �آلية  هذ�   �
يريد"نه. "�نا �يًضا متفق مع �لذين ال 

ير"& (ما) مبعÈ (َمن).
� �ب �& يتذكر"� �& �لقر¹& �لكرمي 
�لذ^  �لعاصي   vعقا "صف  قد 
مؤمًنا  كا&   fسو�-  gلنا� سيدخل 
مشرًكا-  به  كافًر�   "� موحًد�  باهللا 

وبعـد الشـعب اآلري الـذي جـاء منـه ا[نـدوس 
ُيعتe الشـعب السـامي من أكe الشـعوب القدمية، 
الـذي ينتمـي إليه اليهـود نسـًال والنصـارى ديًنا. 
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التقوى

 Lيفّر كلمة   ّ̂ فبأ "�حد�،  بكلمة 
عقوبة  بني  �أل"\  �لر�^   vصحا�
�ملؤمن �لفاسق "عقوبة �لكافر �ملشر_ 
�لقر¹&  يقو\   .gلنا� يدخلو&  ممن 
�ملسلمني   %( �لكال>  موجًها  �لكرمي 
�ملوحدين: ﴿"َمن يعِص �هللا "gسوله 
"يتعدَّ حد"�6َ ُيدخله نا�gً خالًد� فيها 
 ،(١٥  :fلنسا�) ُمهني﴾   vعذ� "له 
مؤمًنا  يقتل  �يًضا ﴿"من   م  "يقو\ 
فيها  خالًد�  جهنم   �Óفجز� متعمًد� 
"غِضَب �هللا عليه "لَعَنه "�عدَّ له عذ�ًبا 
 � ٩٤)."قا\   :fلنسا�) عظيًما﴾ 
موضع ¹خر ﴿"من يعِص �هللا "gسوَله 
فإ& له ناgَ جهنم خلدين فيها �بًد�﴾ 
(�جلن: ٢٤) "�خلطاv قبل هذ� �آلية 
"لكن  شك،  "ال   gلكفا�  %( موّجه 
 gهنا ال £ص �لكفا �gلقاعد� �ملذكو�
كل  تشمل  عامة  هي  بل  "حدهم، 
�لعصا� سو�f من �هل �إلميا& "�لتوحيد 
 oهل �لكفر "�لشر_. )]& فال �و� "�

حتديد عمو> �آلية بأ^ حا\.
ظرفية  هنا  (ما)   &� �آلخر"&   Gير"
تكو&   xل� �لفتر�  هو  منها  "�ملر�6 
 ¢obل� عا�   �  gلنا� 6خو م  قبل 
�يًضا  هذ�  "لكن   ،(^oلر��)  ��"غ
غ� صحيح، ألنه تعا% قا\ من قبل 
عن   fجا  fفاالستثنا فيها)،  (خلدين 
�خللو6، "ال يتحقق هذ� �الستثناf )ال 

.gبعد 6خو م � �لنا
ال  �ملُقبل  �لزمن   Ôيع �خللو6   &(  �
�ملاضي كما يتضح هذ� من قوله تعا% 
 :fفإْ& ِمتَّ فهم �خللد"&﴾ (�ألنبيا�﴿

.(٣٥
 6gلو�� fقد �ختلفو� �يًضا � �الستثنا"
﴿ففي  تعا%  قوله   � �جلنة  �هل  عن 
�جلنة خالدين فيها ما �6مت �لسمو�- 
 G�ف gبك﴾،   fشا ما  )ال   Ágأل�"
�لبعض: �& هؤالf �لذين �ستثناهم هنا 
هم �صحاv �ألعر�� �" َمن pرجهم 
�هللا من �لناg بعد فتر� "يدخلهم �جلنة.

�ملشكلة  هذ�   � "قعو�  �²م  �لو�قع 
من  أل²م  �لتأ"يال-   ذ�  "�ضطر"� 
جهة "جد"� �آلية صر�ة � )عال²ا �& 
عذ�v جهنم عذ�v مؤقت "سينتهي 
 Gخر� ناحية  من  "لكنهم  فتر�،  بعد 
كانو� يعتقد"& خطًأ �& �جلحيم �بدية 
 xل� �جلنة  مثل  منقطع   �غ "عذ�ֲדا 
�د"6. مع �& �حلق  �ٌّ̂ "غ نعيمها �بد
�لذ^  "حد�  �لكرمي  �لقر¹&  ليس  �نه 
فتر� من  بعد  يعلن عن خر�v جهنم 
�لزمن، بل )& �ألحا6يث �لشريفة �يًضا 
�حلديث:   �  6g" فقد  ]لك،  تؤكد 
فيه  تصفق  يو>  جهنم  على  "ليأتّني 
بعد  "]لك  �حد،  فيها  ليس  �بو�ֲדا، 
ما يلبثو& فيها �حقاًبا" (مسند �
د). 
فيها  �لعيش  هنا   Ôيع �خللو6  "كأ& 

لقر"ٍ&.
لقد �نتقد بعض �ملحّدثني هذ� �لر"�ية 
 ،vكّذ� g"�ִדا  من  �حًد�  بأ&  بقو م 
النتقا6هم  قيمة  ال   &� �حلق  "لكن 
هذ�، أل& �لر"�ية تذكر نفس ما ]كر� 
�لقر¹& �لكرمي "�صًفا �هل �لناg بقوله 

﴿البثني فيها �حقاًبا﴾ (�لنبأ: ٢٤).
 &� �لبيا&"  "فتح  صاحب  ]كر  "قد 
�بن  �يًضا عن  �ملعÈ مر"^  نفس هذ� 
مسعو6 "�� هرير�. "قد نقل �لعّالمة 
�لبغو^ �لر"�ية نفسها عن �� هرير�، 
حتت  �لبيا&،  (فتح  صحتها  يؤكد  مما 

�آلية).
 fبفنا قا\  �يًضا  تيمية  �بن  "�إلما> 
عقيد�  هي  هذ�   &�  bخ�" جهنم 
 �سيدنا عمر "�بن عبا¡ "�نس "كث
بن  �حلافظ  �إلما>  "�ما  �ملفسرين.  من 
 gلقيم "هو تلميذ البن تيمية "من كبا�
�لصوفية فقد كتب ´ًثا مستفيًضا عن 
 ¼�"gجهنم � كتابه "حا6^ �أل fفنا
حتت  �لبيا&،  (فتح  �ألفر�¼"  بال6   �

�آلية).
"قد فّسر �لبعض كلمة (خالدين فيها) 
6"ًما،   gلنا�  � مكوثهم   Ôتع بأ²ا 
تعا%  �هللا  بأ&  �يضا  قالو�  "لكنهم 

ته g حينما يقضي على جهنم بسبب
جهنم،   ^� هنا_  تبقى  فال  �لو�سعة 

"هكذ� ينتهي �يضÒ خلو6هم فيها.
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 &�" �لشع�  عن  جرير  �بن  نقل  لقد 
جهنم �سرs �لد�gَْين عمر�ًنا "�سرعهما 
خر�ًبا" (تفس� �بن جرير، حتت �آلية).

"قا\ �بن مسعو6: "ليأتّني عليها oما& 
£فق ֲדا �بو�ֲדا". "نفس �لقو\ مر"^ 
عن جابر "�� سعيد �خلدg^ "عبد �هللا 
بن عمر gضي �هللا عنهم (فتح �لبيا&).

� )& هنا_ g"�ية � �لبخاg^ "مسلم 
�هللا   &� خالصتها:  جهنم،   fفنا تؤكد 
"�لنبّيني  للمالئكة  مينح  سو�  تعا% 
"�ملؤمنني حق �لشفاعة، فيذهب �ملؤمنو& 
من  "ُيخرجو&  إلخو�²م،  "يشفعو& 
�هللا   %( فيعو6"&  يعرفو²م.  من   gلَنا�
 � "جدمت  فمن  �]هبو�،   م:  "فيقو\ 
فَأخِرجو�.   �خٍ من   gٍ6ينا مثقا\  قلبه 
يقولو&:   �  ،��كثً خلًقا  فُيخرجو& 
به.  �مرتنا  ممن   Øحد� فيها   gَنذ  � gبنا 
� يقو\: �gجعو�، فمن "جدمت � قلبه 
مثقا\ نصف 6يناg من خ� فَأخِرجو�، 
فُيخرجو& خلًقا كثً��، � يقولو&: gبنا 
� نذg فيها ممن �مرتنا �حدØ. � يقو\: 
مثقا\  قلبه   � "جدمت  فمن  �gجعو� 
فُيخرجو&  فأخِرجو�.   �خٍ من   �g[
 gنذ  � gبنا  يقولو&:   �  .��كثً  Òخلق
تعا%: شفعت  �هللا  فيقو\   ..��فيها خً
�ملالئكُة "شفع �لنبيو& "شفع �ملؤمنو&، 
فيقبض  �لر�
ني.  �gحم  )ال  يبَق   �"
 � قوًما  منها  فُيخر�   ،gلنا� من  قبضًة 

يعملو� �خل� قط (مسلم كتاv �إلميا&، 
"�لبخاg^، �لر6ّ على �جلهمية).

سو�  تعا%  �هللا   &� هذ�  من  يتضح 
�لذين   �"لئك  ح�  �جلحيم  من  ُيخر� 
� يعملو� �ية حسنة قط. "هذ� يشّكل 
6ليًال على فناf جهنم، )] ال ميكن �& 
يكو& من �هلها �حٌد �حطَّ g6جة من 
 fهذ� �لصنف من �لنا¡، فما �6> هؤال
�يضÒ سُيخرجو& منها فمعÈ ]لك �²ا 

ستفÈ "ستنتهي.
�هللا" ال  "قبضة   &� نعلم   &� كما �ب 
عن   �تعب هي  ")منا  ما6ية،  قبضة   Ôتع
"هذ�  كاملًة،  )حاطًة   fلشي� )حاطة 
 Ø6ليل �نه لن ُيبقي � جهنم �حد Òيض�
)] ال ميكن �& يبقى شيf خاgجÒ عن 
�إلحاطة �إل ية. كما نستنتج من هذ� 
 gلنا�  vعذ� سيستحق  من   &� �لر"�ية 
سو� ينا\ نصيبه منها �"ًال، � ُيخر� 
 ،�منها لينا\ جز��f على ما َفَعل من خٍ
مثقا\  يعمل  ﴿فمن  يقو\  تعا%  ألنه 

"هذ�   ،(٨ (�لزلز�\:  يَر�﴾   ��خً  �ٍg[
يؤكد �& �لنجا� هي نصيب �جلميع � 
¹خر �ملطا�، "�& �جلحيم فانيٌة � ¹خر 

�ألمر.
متاًما  توضح  �لر"�يا-  هذ�  "كل 
�لتابعني   gكبا" �لصحابة  معظم   &�
يتمسكو& بالر�^ �لذ^ نتمسك به Ãن 
�ملسلمني �أل
ديني � هذ� �ملسألة، بل 
ملوقفنا  مؤيد  نفسه  �لكرمي  �لقر¹&   &(

كما يتبني من ¹ياته �لتالية:
Ãن  �للتني  �آليتني  هاتني  نفس  �/ًال: 
بصد6 تفس�Ùا: فمما ال شك فيه �& 
�لفريقني  عن  فيهما  قا\  قد  تعا%  �هللا 
 Lفّر "لكنه  gبك﴾،   fشا ما  ﴿)ال 
بكو²ا  �جلنة  )] "صف  بني "صفهما، 
منقطع،   �غ  ^� ºذ"])   �غ  fًعطا)
بينما قا\ � "صف جهنم: ()& gبك 
شديد  تأكيد  "فيه  يريد)،  ملا  فّعا\ 
)ال  �لتأكيد  هذ�  "ليس  ما،  �مر  على 
�لناg منها ال �الة.  �هل  على )خر�� 

وكل هـذه الروايـات توضـح متاًمـا أن معظـم 
الصحابة وكبـار التابعني يتمسـكون بالرأي الذي 
نتمسـك بـه nن املسـلمني األmديـني S هذه 
املسـألة، بل إن القرآن الكرمي نفسه مؤيد ملوقفنا... 
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التقوى

2لة  بكو²ا  �"ًال  مؤكد�  فاجلملة 
 � �ملؤّكد�،   (&ّ() ´ر�   � )®ية، 
با®ني للمبالغة (vّg) "(فّعا\). فإ]� 
كا& �هللا تعا% ال يريد )خر�جهم من 
�لتأكيد   ذ�  �لد�عي  فما   ،Øبد�  gلنا�

�ملتكرg يا ُترG؟!
� )]� كانت �جلحيم غ� منقطعة مثل 
�جلنة فلما]� � يقل � "صفها مثًال: 
(عقاًبا غ� ºذ"]) كما قا\ عن �جلنة 
�هل   &�  ^� غ� ºذ"]﴾..   fًعطا﴿
"ال  مشيئتنا  ´سب  سيعيشو&  �جلنة 
 &� هي  فيهم  مشيئتنا  "لكن  شك، 

.Èلد"� فيها 6"& �& تنقطع �" تفp
"هذ� �لدليل من �لقو� "�جلالf ´يث 
كا&  �لذ^  حجر  �بن  �إلما>   &(
معاgضÒ لر�^ �إلما> �بن تيمية �لقائل 
بفناf �جلحيم.. �ضطّر للقو\ بأ& �هللا 
تعا% قد صّر¼ مبشيئته عن �هل �جلنة، 

.gلكنه لز> �لصمت عن �هل �لنا"
"لكن �لو�قع �& �هللا تعا% � يسكت 
بأهل  يتعلق  فيما  مشيئته   gظها( عن 
بقوله  هنا  عنها  صّر¼  بل   ،gلنا�
�نه   ^� يريد)..  ملا  فّعا\  gبك   &ّ()
عّز "جل سو� �قق فيهم ال �الة 
)ليها � قوله ﴿)ال ما   gمشيئته �ملشا

شاg fبك﴾.
ثانًيا: قا\ �هللا تعا% ﴿"لو شاg fبك 
يز�لو&  "ال  "�حدً�  �مًة  �لنا¡  جلعل 

"لذلك  gّبك  gِحَم  من  )ال  Üتلفني 
 .(١٢٠  -  ١١٩ (هو6:  خلقهم﴾ 
خلَقهم﴾  ﴿"لذلك  قوله  من  "�ملر�6 
 G"g هم. "قد
�نه خلقهم لكي ير
�بن كث� عن �بن عبا¡ قوله: "للر
ة 
(�بن   "vللعذ� pلقهم   �" خلقهم 

.(�كث
 &�"  :¡"Óطا عن  �بن "هب   G"g"
فقا\  فأكثر�".  )ليه  �ختصما  gجلني 
فقا\  "�كثرمتا.  �ختلفتما   :¡"Óطا
فقا\  ُخلقنا.  لذلك  �لرجلني:  �حد 
�هللا  �ليس  فقا\:  كذبَت.   :¡"Óطا
من  )ال  Üتلفني  يز�لو&  ("ال  يقو\: 
قا\:  خلقهم)؟  "لذلك  gبك  gحم 
خلقهم  "لكن  ليختلفو�،  pلقهم   �
ºاهد  قا\  "كذ�  "�لر
ة.  للجماعة 

.(�"�لضّحا_ "قتا�6 (�بن كث
"�خر� �بن جرير عن ºاهد �& �ملر�6 
من قوله تعا% ("لذلك خلقهم) هو: 
للر
ة خلقهم. "�خر� �بن �� حامت 
 ^� خلقهم)  ("لذلك  قتا�6:  عن 

.(gملنثو� gلد�) ة "�لعبا�6
للر
"�لبديهي �نه لو بقي �لبعض � �جلحيم 
)% �بد �آلبا6 فلن ُيعتb خلقهم للر
ة، 

بل يكو& منافيÒ ملدلو\ هذ� �آلية.
عد�   � �لقر¹&   �  6g" قد  ثالًثا: 
�بد^  بأنه  �جلنة  نعيم  "صف  �ماكن 
غ� منقطع كقوله تعا% ﴿فلهم �جٌر 

غ� ممنو&﴾ (�لتني: ٧)، "قوله تعا% 
 :Lالنشقا�) ممنو&﴾   �غ �جر  ﴿ م 
�لوصف  هذ�  ير6   � "لكن   .(٢٦
عن �لناg مما يؤكد �& هنا_ فرقÒ بني 
جز�f �جلنة "عقاv �جلحيم فيما يتعلق 

ببقائهما "�نقطاعهما.
��بًعا: قا\ �هللا تعا% ﴿عذ�� �صيب 
كلَّ  "سعْت   x
g"  fشا� من  به 
شيf فسأكتبها للذين يّتقو& "يؤتو& 
يؤمنو&﴾  بآياتنا  هم  "�لذين  �لزكو� 
�آلية  فهذ�   .(١٥٧ (�ألعر��: 
 ،fتسع كلَّ شي �هللا  
ة g &� تؤكد 
 &�" عابر،   Ágعا �مر  عذ�به  "لكن 
تَسعه  سو�   vبالعذ� سيعاَقب  من 

ة �هللا � ¹خر �ملطا�. فإنه g Òيض�
معينني،  ألفر�6  هنا   vلعذ�� قد جعل 
كافة  للنا¡  شاملًة  �لر
ة  "جعل 
 vعذ�  &� ليؤكد   Ò2يع  fلألشيا بل 
جهنم سو� ينتهي � يو> من �أليا> 

ته "�سعة لكّل g ال � تكن(" ،Òحتم

.fشي
﴿gبنا   Èملع� ֲדذ�   Gخر� ¹ية  "هنا_ 
"علًما﴾  
ًة g  fشي كلَّ  "سعَت 
(�ملؤمن: ٨). لقد ]كر هنا سعة علم 
رما& �لبعض  
ته مًعا. فالزعم́ g" هللا�
 vلعذ�� ببقائهم �  �لر
ة �إل ية  من 
6"& ²اية يستلز> �& نعتقد �& هنا_ 
�إل ي.  �لعلم  �6ئر�  عن  £ر�   fشيا�
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بالبد�هة،  باطل  �لظن  هذ�   &� "كما 
كذلك باطل حرما& �لبعض من �لر
ة 

�إل ية ببقائهم � �لناg �ألبدية.
"قد يقو\ هنا قائل: هذ� �ملنطق يلزمنا 
يعاَقبو� ح�  لن  �لبعض  بأ&  نعتقد   &�
بأ&  للقو\  عقاًبا مؤقًتا، ")ال سنضطر 
خر"ًجا  �هللا  علم  من  pرجو&  �لبعض 

مؤقًتا؟
 vلعذ�� fننا )]� سّلمنا بانتها� vجلو��"
�لتسليم  من  لنا  بد  فال  �ألمر  ¹خر   �
"سيلة  �آلخر�   �  vلعقا� بأ&   Òيض�
كا&   �[(" �ألمر،  "�قع   � لإلصال¼ 
�لعقاv يهد� لإلصال¼ فال شك � 
كونه مظهًر� من مظاهر �لر
ة �إل ية، 
"مثاله مثا\ �لعقاv �لذ^ ينـزله �ملعلم 
بتلميذ�. "هكذ� فإنه ال pر� عبد من 

ته �لو�سعة "لو للحظة، g عبا6 �هللا من
لن  "لكن  ظلها.  �6ئًما حتت  يبقى  بل 
 vنا �لعذ�bيكو& �ألمر كذلك )]� �عت

�بدًيا 6"& ²اية.
خامًسا: يقو\ �هللا تعا% ﴿فا6خلي � 
(�لفجر: ٣٠   ﴾x6خلي جن�" عبا6^ 
- ٣١)، �^ �لذ^ يص� عبًد� حقيقًيا 
عزَّ  "يقو\  �جلنة.   � ُيدخله  تعا%  هللا 
ِمْن قائل � موضع ¹خر ﴿"ما خلقُت 
�جلن "�إلنس )ال ليعبد"ِ&﴾ (�لذ�gيا-: 
٥٧) �^ �& كل )نسا& سو� يصبح 
� ¹خر �ألمر عبًد� حقيقًيا هللا عّز "جل، 

أل& هذ� هي غاية خلقه �لx ال ميكن 
)حر�oها.  من  لألبد  �ر"ًما  يبقى   &�
 &"�"حيث )& �لنا¡ 2يعÒ سو� يص
عبا�6ً هللا تعا% - عاجًال �" ¹جًال - فال 
بد من �& يدخلو� 2يًعا � �جلنة �يضا 

� ¹خر �ألمر.
﴿فمن  شأنه  جّل  gبنا  يعلن  سا�ًسا: 
يعمل مثقا\ ]�g خً�� يَر�﴾ (�لزلز�\: 
 Ôعنه ال يع v٨). "لكن £فيف �لعذ�
�نه G�g نتيجة �خل� �لذ^ فعله. لذلك 
على   fملر� يعاَقب   &�  ^g"لضر� من 
 G�سوf �عماله لفتر�، � ينتهي عقابه ل

جز�f �عماله �حلسنة.
من  ﴿"�ما  تعا%  �هللا  bpنا  سابًعا: 
خّفْت مو�oينه فُأمُّه ها"يٌة﴾ (�لقاgعة: 
٩ - ١٠) �^ �لذ^ ال تكو& �عماله 
ستكو&  جهنم  فإ&  "قيمة  ثقل   -�[
مبثابة �ٍ> له. "�لظاهر �& �جلنني ال يبقى 
 %( فيه  بل ميكث  لألبد،  �مه  بطن   �
قوته.   vكتسا�" منو�  �كتما\  حني 

� ا"ية   � ميكثو&  )منا  �لُعصا�  كذلك 
�^ �جلحيم )% �& تنمو "تنضج فيهم 
�مللكا- �لx متّكنهم من �لرÓية �إل ية.

"باختصاg، )& كل هذ� �آليا- تصّر¼ 
منقطعة،   �غ �بدية  ليست  جهنم  بأ& 
�لبقاf بد"& ²اية،   Ôخللو6 ال يع� &�"
")منا يعÔ فقط oمًنا طويًال قد عّبر عنه 

�لقر¹& بقوله: ﴿البثني فيها �حقاًبا﴾.
�جلنة  �هل  عن  تعا%  �هللا  قو\  "�ما 
�6مت  ما  فيها  ﴿خلدين   :gلنا�"
منه  �ملر�6  فإمنا   ﴾Ágأل�" �لّسمو�- 
 fبقا oمن   %( هنا_  سيمكثو&  �²م 
®اÁg�" f �جلنة "�جلحيم. فما �6مت 
 - هكذ�   fلفنا�  %( ستؤ"\  �جلحيم 
 � ¹ية  �ية  هنا_  ليست  �نه  �لعلم  مع 
�لقر¹& تنفي �نتهاf �جلحيم - فال شّك 
سيصل  �يًضا  فيها  �هلها  مكو±   &�
بّينُت،  كما  �جلنة،  "لكن  �لنهاية.   %(
عطاfٌ غ� ºذ"] �^ غ� منقطع Æال� 

�جلحيم كما صّر¼ �لقر¹&.

واجلواب أننا إذا سّلمنا بانتهاء العذاب S آخر األمر فال 
بد لنا من التسليم أيضًا بأن العقاب S اآلخرة وسيلة 
لإلصالح S واقع األمر، وإذا كان العقاب يهدف لإلصالح 
فال شك S كونه مظهًرا من مظاهر الرmة اإل[ية... 


