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خلود در جهنم

 

 

 

 

 

 میِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

حث نیترمهم از بد یقرآن یهاب حث خلود، و خلودِ ا عدمِ خلود  یب عدمِ خلود و  و 
اَفَرُوا وَاَذَّبُوا  نَیوالَّذِ»ستتتورق ب رق استتتک   39 هیآ اشیقرآن هیآ نیاستتتک، اه اوّل یابد
 .«خَالِدُونَ هَایأُولَئِکَ أصحَابُ النَّارِ هُم فِ اتِنَایَبِآ

 

 سکین کینهایگناهکاران، ب یدر آتش برا یأبد خلودِ

فات با ا از تأستتّ النّار، به  یخلود ف یهیعرض ارد اعت اد به قضتت دیاه با یامال تأستتّ
نستت ک به  ک،یّنستت ک ملم بلکه اَملَم  کیو منحرف استتک  اه در ح  یطور اعوجاج

ر یخدا  یإل یو    نوعًا قائل به خلود ابد نیمتعال استتک  ففستتفه، عرفا، ف هاف، مفستتّ
 یهااعت اد بر خفف ضتتتترور  نیاه ا  حال آنتنداهل نار در نار هستتتت ةِیالنها ریغ

 .اسک هیّو سنّک قطع یاتاب ،یعلم ،یع ل ،یفطر

 

 به قرآن عرضه ارد دیعرب را هم با ا ِیلغک و ادب یحت

رُیلفظ خلود را معنا ارد  ال رآن  دیبا اواّلً ه بعضتتًا و فستتّ ه عل نطقُیَبعضتتُ بعض،  یبعضتتُ
 ،یقرآن ری  چون لغکِ غمیقرآن رجوع ان ریلغا ِ قرآن، غلط استتک به غ یدر معنا یحتّ
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 ریهمه غ ،یقرآن ریف ه، اصتتتولِ غمنطق، فلستتتفه،  ،یقرآن رینحوِ غ ،یقرآن ریصتتترفِ غ
 یگونه اه خداها هستتک  و هماندر آن یادیتضتتادّا  ز ومطلق هستتتند و تناقضتتا  

عال غن به خود در  یازیدر برون ندارد، و ن ریبه غ یازیاإلطفق استتتتک و ن یعل یمتّ
قدرتش،  محدود، علمش، ریمطلق و غ یاندارد، بلکه ازالً و ابدًا به گونه یتکامل درون

مطلق اسک و نه تضاد  فعفً، اشیشأنًا و فعفً، و صفا  فعل اشیو صفا  ذات اتشیح
أنَّا  کفِهِمیَأوَلَم »دارد، نه تناقض دارد، نه ن صتتتتان دارد، نه تکامل دارد و نه تناق   

عد داللت51)عنک و ، «هِمیعَلَ یتلَیُالکِتَابَ  کَیأنزَلنَا عَلَ  استتتتک و یقطع ی( قرآن در بُ
ّسر ن یااف سرانند و مف ستف ّسرانِ قرآن؛ م سک  مف را با خود قرآن،  قرآن  لغا ِ ستندیا

جمف ِ قرآن را با جمف ِ قرآن، ادبِ قرآن را، صتتتترفِ قرآن را، نحوِ قرآن را، منطقِ 
را،  استتتتتشیاش را، اصتتتتولش را، ستتتتقرآن را، عرفانِ قرآن را، ف ه یقرآن را، فلستتتتفه

النّار و  ی  از جمله لغک خلود استتتکل خلود فاندیمعنا م اقتصتتتادش را، خودِ )قرآن(
 .«أبدًا هایف نیخالد»الجنّة در قرآن گاق تنها آمدق اسکل خلود، خالد، گاق  یخلود ف

 

 

 ورود و خلود در آتش یحاال  مفروض برا انواع

 میالجنّة را ت ستتت یالنّار و خلود ف یاوّل خلود ف م،یانیاه ما م یمیت ستتت برحستتت 
اسک، فاضفنه اسک  مانهیاه عاقفنه اسک، عادالنه اسک، حک یبعد آن قسم میانیم

اه استتتح اقِ نار دارند  یاستتان ای  بحث اوّل در خلود در نار استتک  آمیانیرا ق ول م
اه  مانندیبه حدِّ محدود، مالمانه م کیق ل از نها ای مانند؟یدر نار م ةیالنّها ریغ یإل
عادالنه عذاب  ای ة؟یالنها ریولو تا غ شتتتتوندیعذاب ماز استتتتتح اق عذاب تتتتان،  شیب
اسک در  یاحتمالِ اقسام نیا شوند؛یعذاب نم ای شوندیعذاب م مانهیرح ای شوندیم

 .النّار یمورد ورود ف

 

 عذاب ن دن گناهکاران خفف عدالک اسک فرض

بر خفف ع ل اسک، بر خفف  نیعذاب ن ود، ا یاسک اه اصفً اس نیاحتمال ا کی
 اتِنَایَاَفَرُوا واَذَّبُوا بِآ نَیوالَّذِ»استتتک اه  ایعدل استتتک، بر خفف نصتتتو  قرآن شتتتر

عذاب در نار چند  نی(  ورودِ مستح 39ّ)ب رق،« خَالِدُونَ هَایأُولَئِکَ أصحَابُ النَّارِ هُم فِ
اه خالدًا وارد  نی  دوم ادیایب رونیاه وارد در آتش ب تتود و فورًا ب نیبُعد داردل اول ا

و لغک  یچون خلود از نظر لغک قرآن ماندیم یدیمدّ  مد یعنی شتتتتودیدر آتش م
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استتتکل  هیآ نیاش ااستتتک  و از جمله ادلّه لةًیال  اف مدّةً طو یقرآن ریغ یِعرب حیصتتتح
 .(176)اعراف،« هَوَاقُ تَّ َعَولَكِنَّهُ أخلَدَ إِلَى األَرضِ وا»

 

 !سکین کینهایب یبه معنا« خلود» دهدین ان م« ولَكِنَّهُ أخلَدَ إِلَى األَرض» هیآ

شهوا  ماندن ا یشخ  اافر اه اخفد دارد و در ارضِ مادّ ایآ سک، ا یو ارض   نیا
 دهد؟یم یاحتمال نیچن یاوانهید یِگرایمادّ چیه یاستتتک؟ حتّ ةیالنها ریغ یماندنِ إل

 ةیالنّها ریغ یاه إل دهدیاحتمال را م نیم تترا ا ایملحد  یوانهید یگرایانستتانِ مادّ
 یِبر زندگ اشهی  حداقل تکریاستتتتفادق اند؟ خ ایو مواد دن ایزندق باشتتتد و از مطاع دن

 .رةینه مدّة قص لةیال  اف مدّة طو یعنیخلود  لةً،یاسک مدّةً طو یعیو ط  ینیزم

خلود  م،یدار یخلودِ ابد کی م،یرخلود در نار دا کیدخول در نار،  م،یدخول دار کی
 ةیالنّها ریغ یابد إل ایاز نار اسک   تریابدِ ب ایابدِ نار اسک  ایابدِ عمر اسک  ایهم  یابد

سک  ابدِ غ از  ،یالنّار، از نظر ع ل یف یِابد نِیخالد یبرا یابد یِالّ انِیپایب ةِیالنّها ریا
اه  یااه با ادلّه جاسکنیاز نظر نصو  اتاب و سنّک محال اسک، چرا؟ ا ،یعدل نظر

 .شودیالنّار اندق م یف نِیخالد کِینهایب کِیّفکرِ ابد ی هیر میانیعرض م

 

 عذاب نامحدود باشد؟ دیپس چرا با سک؟یگناهکار، گناق، و اثر گناق محدود ن مگر

خودش  ایافر، الحاد، شتترا، آ نیگناق، بدتر نیبدتر اند،یاه گناق م یاستت ایل آستتلال
 ایگناق هرچه بزرگ باشتتد محدود استتک  اینامحدود؟ محدود استتک  آ ایمحدود استتک 

 ریغ یإل ای اسکیدن یبعدش محدود به زندگ ریگناق تأث نیا اینامحدود؟ محدود اسک  آ
سک  پس هم گن ةیالنّها سک؟ محدود ا شد، هم گناه اهکارا سک، هر اه با ش محدود ا

 یگناه یِمحدود اسک، پس چطور جزا ایمحدود اسک، هم اثرش محدود اسک، هم دن
استتتک؟  کینهایمحدود استتتک؛ ب شیایاه گناهکارش و گناهش و اثرش و مرفش و دن

س سک؟یملم ن نیا شما  یاگر ا س یلیس کیبه  شما دو تا   شیکی یبزن یلیبزند، اگر 
سک،  سک  چطور گروه گرشید یکیملم ا شرع یاز علماف و گروه یعدل ا مداران از 

 ندیبگو انندیجرأ  م د،یگویرا م نیاز ففسفه، از عرفا و از مفسّران و از هراس اه ا
اند؟ در آتش ةیالنّها ریغ یإل هانیالنّار، ا یف یابد نِیالنّار، مخصوصًا خالد یف نیخالد

 .متعال اسک یبه خدا ةیر النّهایغ ینس کِ ملم المحدود إل نیا

الظّلم  یإل حتاجیإنّما »هستتک اه  هیّستتجّاد یفهیبه ملم دارد؟ در صتتح ازیخدا ن مگر
ع اردنِ م دار  افکیدر یحفظ خودش، برا یاستتک اه برا ایشتتخ  ضتتع ،«ایالضتتّ
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  خدا اه عدل مطلق استتتک و فضتتتل مطلق اندیاز حال و مال خودش ملم م یادیز
 انیف عدالک نستتت ک به به تتتتاگر )عدمِ عذاب( بر خف یاستتتک چرا ملم اند؟ وانگه

خدا ه به بردیاس را در جهنّم نم چین ود؛  ّار ملم استتتتتک    ولکن جهنّم ن ردنِ اف
اردند، اوشش اردند، واج ا   کیّبا زحمک جدّ ا،یدر عالم تکل ا،یاه در دن انیبه ت

سو نیرا عمل اردند، محرّما  را ترا اردند و مع ذالک )با ا ساو هیحال( ت  نی( بی)ت
 ایبه جنة بروند  ایاهل نار ب تتتتود، و اهل نار در نار نروند، و در نار نرفته  نیآنها و ب

ها ریغ یدر نار إل یخلودِ ابد ن،ینخستتتتت یدر مرحله نیبدونِ نار  بنابر رندیبم  ةیالنّ
 .باطل اسک

 

 اسک« جزافً وفاقًا» یهیخفف آ کینهایب عذاب

و جزافِ  کینهایب یِجزا ای( استتک  آ26)ن أ،« افً وفاقًاجز» هیآ هیّقرآن هیّجمله ادلّه ن ل از
با محدود و  کینهایالمحدود و ب ایوفاق استتتتک؟ آ نیگناقِ محدود، ا یالمحدود برا

 .خفف اسک نیاسک؟ ا یوفاق دارند؟ چه وفاق ک،ینها یدارا

 نیاز م دارِ استح اقِ عذاب، هر چند محدود، عذاب شود، ا شیدومل اگر شخ  ب بُعد
صد و  ستح اق عذاب دارد،  سال ا صد  سک  مثفً  صد و چند  ایسال  کیباز ملم ا

 طانِیش یملم اسک  حتّ یاَملَم اسک، دوّم یهم ملم اسک  اوّل نیسال عذاب شود، ا
 تواندیاصتتتفً م زند؟یبه شتتتما چک م کینهایب ایآ یچک بزن کی یرا اگر بتوان میرج

مراحل  نِیاه در باالتر نیسِ ربّ العالمنستتتت ک دادن به حضتتتتر  أقدَ نیبزند؟ بنابر
 یحت ایرحمک، عطوفک و مح ّک نستتتت ک به همگان استتتتک، به حستتتتاب درجا  و 

اه اصتتتتفً  یافّار، همان افّار یبودنِ عذاب برا کیدراات تتتتان؛ نستتتت ک دادن النها
ملم  نینستت ک دادن، بدتر نیرا ندارند، و ف ط استتتح اق نار دارند، ا ةاستتتح اق جنّ

 .و رحمک، را داراسک لکیعدالک و فوق عدالکل فض نیاه باالتر نیاسک به ربّ العالم

 

 غلطِ ففسفه استداللِ

با استتتمرارِ افر در عالم  رد،یشتتخ  اافر اگر با افر بم ندیگویقولِ ففستتفه اه م امّا
 نیا نیبنابر ستتتک،ین رییقابل تغ یاستتتک و ذا  و ذات یذاتش جهنّم نیا ردیبم ایتکل

 یذا  شتتخ  جهنّم ایدوام داشتتته باشتتد  جوابل آ دیبا ریّقابلِ تغ رِیغ یِذا ِ جهنّم
سک  سک  و آ دودال محدود؟ مح ایمحدود ا شخ  جهنّم ایا سک  یگناقِ   ایمحدود ا

مکلَّفان محدود  ریغ ایمکلّفان  ریستتتتا یبرا یاثرِ گناقِ جهنّم ایالمحدود؟ محدود  و آ
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المحدود؟ محدود  پس محدود استتک و محدود استتک و محدود، پس عذابش  ایاستتک 
عذاب و حتّ دیبا زین باشتتتتد  پس المحدود بودن  عذاب   تتتتتریب یمحدود   بربودن 

 .ملم اسک یگریأملم اسک و د یاستح اق، اوّل

 

 اهل عذاب کِینهایقابول در خلودِ ب رقابلیغ کیروا

اه از نظر متن غلط، از نظر ستتند  یفیواحدِ ضتتع کِیروا کی انندیاه ن ل م یتیروا و
ضتتعاِ در  اهنیو حال ا م،یاردیاگر متواتر هم بود ق ول نم یهم مرستتل استتک، حتّ

فم( ستتلال م هیمتن استتک و ضتتعاِ در ستتند اه مثفً از امام)عل چرا اهل  انندیالستتّ
فرض  حضتتتر  در جواب گفته باشتتتند )بر ستتتتند؟در جهنّم ه ةیالنّها ریغ یجهنّم إل

 یباق ةیالنّها ریغ یداشتتته اگر إل میگناق اردق و تصتتم یشتتخ  م دار نیمحال( اه ا
« مِثلُهَا ئَةٌیِّستتتَ  ئَةٍیِّوجَزَافُ ستتتَ »گناق، گناق استتتک؟  مِیتصتتتم ایبماند، گناق اند  جوابل آ

ه اند خدا ب ریخ کیّن ی(، اگر استت16ر،)طو« إنَّمَا تُجزَونَ مَا اُنتُم تَعمَلُونَ( »40،ی)شتتور
اه آن شتترّ را انجام ندهد  یشتتر اند، مادام کیّن یاگر استت یول دهد،یم ریخ یاو جزا

صوص یدارد نه جزا ریخ یشر ندارد، نه جزا یجزا شر یشر  ن هسک اه  ایاز قرآن 
 یدتیاه نه عملِ ع  کیّن یمعلوم اسک تتتت ول فشیشرّ تکل یدقیع  دق،یتتتت و نه ع  کیّن

إنَّمَا تُجزَونَ مَا »شتترّ(ل  یدارد و نه جزا ریخ یاستتک؛ )نه جزا یاستتک و نه عملِ خارج
خارجًا،  ایاستتتتک،  یاه انحرافِ عمل داخل دتًایتعملون ع فً، قل ًا، ع « اُنتُم تَعمَلُونَ

سک؛ ول نیفردًا و اجتماعًا ا   سکین ریعمل خ ر،یخ کِیّ  نسکیعمل ن ک،یّن کنیعمل ا
را  ریخ کیّخدا ن ،یفضتل و رحمکِ اله یگرچه به م تضتا ستک،یشتر ن ملشتر، ع کِیّن

 .شرّ یدارد و نه جزا ریخ یشرّ نه جزا کیّو ن دهدیم ریخ یجزا

 

 باشد کینهایاه ملم به او ملم ب شود،یمظلوم واقع نم خدا

معنا بکند اه خودِ افر اه ملم به خدا باشد، چون  نیاستدالل به ا یممکن اسک اس]
 [ملم هم نامحدود اسک نیاسک و نا محدود ،پس ا کینهایو خدا ب ملمِ به خدا اسک

 

 .سکیل اواّلً خدا مظلوم نمیانیرا هم عرض م نیا

 [نه مظلوم به آن معنا]
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ش یعنی  مظلوم سکیمظلوم ن یایهر معن به شوند  طانیمُنتَ َ ، اگر تمام عالمِ وجود 
ص سک، نه مظلوم  سک،یخدا مظلوم ن نی  بنابراشودینم جادیدر خدا ا ین  نه مالم ا

 .اسک

 

 [... اه ملم نکن با افر  و میدار یثیدر احاد]

ن اشتتد ملم  گرانیملم به خود استتک  اافر اگر افرش متجاوز به د ؟یبه چه استت ملم
ل میاز ملم دار ی  مثلّثریبه خود اسک، اگر متجاوز باشد هم ملم به خود اسک هم به غ

ملم به خدا  ملم به خدا غلط استتک، چون  ای گر،یق دملم به خفئ ایملم به خود،  ای
در روح، در بدن، در ع ل، در فکر، در فطر ،  یصن  یعنیملم انت ا  اسک، انت ا  

 طانیاگر تمام عالم شتتت شتتتود؟یم جادیا یخدا ن صتتت ییدر خدا ایدر حال، در مال  آ
در علم،  ا ،یدر ذا ، در قدر ، در ح ین ص ایباشند؛ آ طانیاز ش ترطانیباشند، و ش

هرگز  و اگر تمام عالم  شتتود؟یم جادیدر رحمک، و در هر آن چه مربوط به خداستتک ا
  لذا خدا نه ام شتتودیوآله وستتلّم( باشتتند به خدا اضتتافه نم هیاهلل عل یمحمّد)صتتلّ

مد»نه اضتتتافه   شتتتودیم رد، ن صتتتان ندا یعنیتوپُر، تو ندارد،  یعنی، صتتتمد «اهلل الصتتتّ
سک  اگر خفئق اامل ب وند خدا اامل صور  امالِ مطلق ا تر ن صان ندارد، در هر 

 ،ینه تناقض ،ینه تکامل ،ی  نه ن صشودیخدا ناق  نم  وندخفئق ناق  ب شود،ینم
 .نیالمخلوق اریباِنغ ریََّتَغَیَال  ،یریّنه تغ ،ینه تضادّ

 

بحث در ابد استتتکل اواّلً دخول در نار اعم از خلود استتتک، خلود هم اعم از ابد  حاال،
 .اسک

 نیگناق اردق و ا یاه م دار یمانند مسلمان شوند،یداخل در نار م هایاولل بعض بُعد
 یم دار ستتتک،یخالد ن یول شتتتودیگناق در برزخ اامفً پاا ن تتتدق، وارد در جهنّم م

 .ودریو بعد به به ک م ماندیم

 

 یأبَد ریغ خالد

اه  ادیز یم دار یعنی یابد ریهستتتند اه خالد هستتتند، اما خالدِ غ یدوّم، استتان بُعد
اه پاا شتتتد بر  یوقت ماند،یدر جهنّم م ادیز یاستتتک، م دار لةًیخلود ال  اف مدةً طو
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سک و باق یمانیا یم نا شته ا سک، ا یاه دا شد، ا نیماندق ا  نیداخل به ک خواهد 
 .هم خالد اسک

 

 یأبَد خالد

عملش،  اش،دقیاه الًّا استتتتتح اق جنّة را ندارد، تمامِ فکرش، ع  یستتتتومل استتتت بُعد
 یخلود ابد نیتمامش افر بودق، تمامش فستتق بودق، اصتتفً استتتح اقِ جنّة را ندارد، ا

سکل  یعنیدارد،  سک،  یربّان کیّابد ایچه؟ ابَد در چند بُعد ا سک  یعمر کیّابد ایا  ایا
اه گناق اردق استتتتک و در طول عمر  یملم استتتتک، استتتت یانربّ کِیّجهنّم  ابد کیّابد

ملم اسک  مثفً  نیخودش او را ع اب اند، ا کیّگناهکار بودق، اگر خدا به حسابِ ابد
اه زندق استتک، نه  یمادام یعنیچه؟  یعنیمجازاتش ح س ابد استتک  یففن ندیگویم

بد إل ها ریغ یح س ا نابرةیالنّ بد نی  ب اه  ،یجهنّم اهکارانِگن یبرا یجزاف و ع ابِ ا
  چون سکین یخال  کیّاسک، ابد یخل  کِیّابد نیا د،یبه ک را نخواهند د یاصفً رو

نستتت ک به عذاب  یخال  کِیّابد کنینستتت ک به رحمک خوب استتتک، ول یخال  کِیّابد
سک، چون هم جزاف وفاق ن سَ » سکیهم مماثِلَک ن سک،یغلط ا « مِثلُهَا ئَةٌیِّسَ  ئَةٍیِّوجَزَافُ 

 .(40،یور)ش

 

 [شود یخا ( هم ملم م یم نا خودِ اح اط )ح ط اعمال بر اثر گناه نیبر ا]

 ریخ یاردق اه اارها یشتتترّ یبعد اارها یاردق ول یریخ یاارها یعنیاح اط  ر،ینخ
س نیرا از ب شما بودق، خدمک اردق، برا یبردق، مثفً ا شما خدمک اردق، نوار   تانیبه 

اح اط  نیا ای! آا تتتتدینکردق پستتتترتان را م یخدا کنیول اندیاار م خرد،یم زیچ
پس اح اط عادالنه اسک؛  اند،یرا محو م ریخ یا تنِ فرزند شما تمام اارها سک؟ین

اح اطِ عادالنه اسک و باالتر فاضفنه اسک   نیبلکه فاضفنه اسک  اح اط ربّ العالم
 انندیاح اط م یو گناهان بزرگ ئا یّرا، و ستت ئا یّستت انندیاح اط م یمثفً حستتنات

حسنا  را  اح اط محو اردن اسک، محو اردن چه در بُعد عدالک و چه باالتر در بُعد 

 .أملم غلط اسک ایاح اط در بُعد ملم  کنیدرسک اسک ول لکیفض

 

 شودیو نابود م سکیبعد از عذابش، ن سک؛یخالدِ در غذاب اه مستحق جنة ن گناهکارِ
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 یعنی ستتتتک؟یابد چ نِیابَد  خالد ریغ ایخالدِ ابد هستتتتتند  ایالنّار،  یف نیخالد حاال،
سک  حاال ا یمادام سک در نار ا سک اه  یتا مادام ایدو بُعد داردل  نیاه زندق ا زندق ا

آدم استتح اق  نی  مثفً اندیعذابِ مورد استتح اقش را ق ل از خاموش شتدن جهنم ب 
سال، دو صد   ایشود؟ آ یچه م نیجهنّم را دارد، ا یق ل از نابود لسا سکیعذاب تا 

اه استح اق جنّة ندارد؛ و استح اق نار دارد ت  یاس ر،یباز تا آخر در جهنّم اسک؟ خ
اسک،  یگاق عمر سعد ،یدیزی یگاه ،یاهیمعاو یگاه ،یاستح اق نارش گاق شمر یول

ندارند، دراا ِ  اه استتتح اق جنّة را یتتتتتت استتان اندیاستتک، فرق م یگاق شتتاهن تتاه
از دراا ِ عذاب ق ل  ی  بعضاندیدراا  عذاب ان هم فرق م اند،یجهنم ان فرق م

 د،یاه ق ل از خاموش شدن جهنّم عذابش را د یاز خاموش شدن جهنّم اسک، آن اس
اه مانند  یآن استتت کنی  ولشتتتودیم یالّ یِنف رود،یم نیالًّا از ب رد،یمیدر جهنّم م

 یو مادام شوندیها عذاب ماه نار هسک آن یو مادام هاسکطانیو ش میرج طانیش
سک؛ نار، جهنّم، با ا شوندیاه عذاب م النّار، همه با هم از  یف یابد نیخالد نینار ه

 .ال نار وال اهل نار روند،یم نیب

 

 [د؟ییفرما یمطل  رو هم م نیا ا یمستند آ دیب خ ]

؛ حداقل مماثلکِ «مِثلُهَا ئَةٌیِّستتتَ  ئَةٍیِّوَجَزَافُ ستتتَ »، «جزافً وفاقًا» ا یاوّالً آ م،یانیم عرض
گناقِ محدود، شخ  محدود،  یاه برا شودیدر مماثلک م ایگناق و عذاب اسک  آ نیب

 نیا ر،یب ود؟ خ  تریب ایب ود؟  ةیالنّها ریغ یجزائش إل نیاثر محدود، عالم محدود، ا
 ةیالنّها ریغ یگناقِ محدود از شتتتخ ِ محدود، با اثر محدود، إل ی  اگر جزاستتتکملم ا

)از استح اق( باشد ملم اسک، اگر برابر باشد عدل اسک    تریباشد أملم اسک، اگر ب
 .فضل باشد( یبر م نا دی)با م،یتازق، ما در عدلش بحث دار

 

ستح اق عذابِ سک و رحمک خدا به اگناهکاران در جهنم، امتر از ا شکل  نیشان ا
 شودیشان مشامل

فَمَن » ای( 237)ب رق،« وَأَن تَعفُوا أَقرَبُ لِلتَّ وَىٰ» دیفرمایخدا اه در قرآن م ایل آستتتلال
َةٌ ِكَ تَخفِیاٌ مَِّن رَّبَِّكُم وَرَحم َهُ    ذَٰل ند در 178)ب رق،« عُفِيَ ل ما ملم ارد به شتتتت ( اگر 

ونَ» ایحاال آ د،یصتتور  امکان عفو ان کُم أتَأمُرُونَ النَّاسَ بِال ِرِّ وَتَنستتَ ( 44)ب رق،« أنفُستتَ
خودش  دیبرابر ع اب ان ای د،یامتر طرف را ع اب ان ایاه  اندیخدا اه امر به عفو م

خودش عفو  ایآ ستته،یشتا ینهیبه عفو در زم اندیخدا اه امر م اند؟یع اب م  تتریب
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س یبله، اگر عفو اند از گناهکار اند؟ینم سک و عفوِ او موج   ادیز اریاه گناهش ب ا
ملم،  یِملم اردق، جزا یاگر استت کنیول ستتک،ین حیصتتح نیبه اهل جنّة ب تتود؛ ا ممل

ارد،  شتتودینه به خلق ملم اردق استتک و به خالق هم ملم نم یاستت یملم استتک، ول
سک، ملحد یاافر کی سک، م را یا س یا سک، اه ملم به ا نکردق و به خدا هم  یا

به خود ملم اردق، درستتتتک  هبل شتتتتود،یخدا مظلوم واقع نم نکهیا یملم نکردق، برا
سک  ا شراا، ملم ا سک، الحاد، ا سک جزا یم دار نیا  کنیدارد ول ییاه ملم اردق ا

 ایآ سک،یخدا هم ن ریاگر ملم به غ شود،ینم سک،یاه اردق، ملم به خدا اه ن یملم
 ؟نه ایقابل عفو هسک 

 

افُ   ُیأُصتتتِ  یقَالَ عَذَابِ»ستتتورق اعراف  156 هیاه مانند آ یاتیاز جمله آ مثفً بِهِ مَن أشتتتَ
عَک اُلَّ شتتَ  یوَرَحمَتِ أاتُ ُهَا لِلَّذِ فٍیوَستتِ  اتِنَایَهُم بِآ نَیالزَّاَاةَ وَالَّذِ لتُونَیُوَ  تَّ ُونَیَ نَیفَستتَ

 ثیاسک، چون حد یباشد ااف مه هیآ کیحاال اگر از قرآن  گر،ین  اسک د «لمِنُونَیُ
ضع سکین شد   ایاه  صِ  یقَالَ عَذَابِ»با َشاف  ُیأُ س« بِهِ مَن أ شاف چه ا سک؟  یمن ا ا

اه مستتتحقّ عذابند عذاب خدا به آنها  یهستتتند اه مستتتحقّ عذابند، استتان یاستتان
ِسعَک اُلَّ شَ  یورَحمَتِ»چ در؟  یول رسدیم  فیأبوجهل، أبوله ، ش طان،یش ایآ ،«فٍیوَ

ستند ش ستند؟ین فیش ای ه سک در همه فیالّ  ش ین ّ ا ش افیا  ریمکلّا، غ افیعالم، ا
و  نیو م تتتترا نیاه مکلّفند اه افّار و ملحد یائی  حاال اشتتتتجانیمکلّا، جاندار، ب

وسعک، رحمک خدا وسعک دارد هر  یورحمت فاند؟یش نهایا باشدیو سائر م نیمالم
هم  طانیاسک، و رحمک خدا شامل ش فیهم ش طانیش نیرا شامل اسک، بنابر فیش
هزار  دی  اگر باشتتودیامتر از استتتح اقِ عذاب، عذاب م یعنیچه؟  یعنیب تتود،  دیبا

 .شودیه تصد سال م شود،یسال عذاب ب ود نهصد سال م

 

 اسک اه ملم به اهل به ک ن اشد ییعذاب اهل نار تا جا ایخدا در تخو رحمک

اه خدا  ،ینوع لیدل نیا اند،یل اردق اسک خودش فضل مخدا اه امر به فض نیبنابر
امر به احستتان اردق استتک، امر به لطا اردق استتک، امر به رحمک اردق استتک، امر به 

اه امکان  ییعذاب اردق استتتک، امر به ترا عذاب اردق استتتک، پس تا آن جا ایتخف
رحمک شتتامل تتان  د،یایدر ن انیبه تتت یب تتود و صتتدا نیدارد رحمک شتتامل معذّب

اه استح اق دارند؛ امتر خواهد بود، چون  یعذاب ان، از م دار عذاب نی  بنابرشودیم
را  نهایخدا عذاب ا د،یایدر ن انیبه ت یاه صدا یمادام  «فیوسعک الّ ش یورحمت»

 .اندیامتر م
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 ندارد کینهایب کیجهنم هم ابد خود

هم  شوند،یشان عذاب نماز استح اق شیندارد، و هم ب یالّ کیّجهنّم هم ابد نیبنابر
اش رحمک اش فضتتل استتک، همهبلکه خدا همه ستتک،ی)عذاب( به طور عدالک ن نکهیا

نستتت ک به اهل  یاستتتک، ول کینهایرحمک خدا نستتت ک به اهل جنّة، ب یاستتتک، منته

 .م محدود اسکنّجه

 

 و نس ک به اهل عذاب محدود اسک کینهایخدا نس ک به اهل رحمک ب رحمک

اه رحمک خدا نستتت ک به اهل رحمکِ مطلق مطلق  نیاستتتک بر ا لیدل یمتعدّد ا یآ
سک مثفً   کیّ اهل به ک، م  کیّم  ای(  آ35)ق، «دیمَزِ نَایولَدَ هَایفِ َ افُونیَلَهُم مَا »ا

دار محدود استتتک   ایاه دن نینا محدود استتتک، با ا ایاهل دن کیّمحدود استتتک؟ م تتت
سان سک، و ب اف در غ ةیالنّها ریب اف در غ ت انیّم  روندیاه به ک م یا  ةیالنّها ریا

 ریموجودا ِ غ کنیول ستتک،ین جادیقابل ا کیّتوأم با ازل کِیّ  بله، ابدستتکین لیمستتتح
محال اسک   انیبرا یهستند، ازل یازل ریهستند غ یهستند و جهنّم یاه به ت یازل
 نیامکان ندارد از ب رد،ااه د یحدّ یبا رحمک شتتامله و اامله و ب یبه لطا اله یول

 .بروند

 

 خواهد رفک نیاز ب ریهر چند دور و د یو اهل آن در زمان جهنم

نابر هل جهنّم از ب نیب تا م دار نیالزم استتتتک ا ند  به طور  یبرو عذاب خود را  اه 
 یاهل به تتک إل کنیانند  ول افکیدر یمیو رح یفاضتتفنه، و به طور رحمک رحمان

ها ریغ نا انیپایب ةیالنّ  ،یعلم ،یع ل ،یفطر لیدل یدر به تتتتک خواهند بود، بر م 
خواهد آمد اه جهنّم با اهل جهنّم هر دو خاموش خواهند شتتد،  یروز ،یستتنّت ،یاتاب

مرگ مرگِ انت ال استتتتک، مرگِ انت ال از  کیها تفاو  دارد؛ مردن ی  منتهرندیمیم
و  یمرگ هم مثل مرگ جهنم و اهل آن، نابود کی) امک،یبه بزرخ، از برزخ به ق ایدن
 ...اسک، عدم شدن و انعدام اسک( یال یِنف


