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خلود در جهنم

بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِم
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

از مهمترین ب حث های قرآنی ب حث خلود ،و خلودِ ا بدی و عدمِ خلود و عدمِ خلود
ابدی استتتک ،اه اوّلین آیه قرآنیاش آیه  39ستتتورق ب رق استتتک «والَّذِینَ اَفَرُوا وَاَذَّبُوا
بِآیَاتِنَا أُولَئِکَ أصحَابُ النَّارِ هُم فِیهَا خَالِدُونَ».

خلودِ أبدی در آتش برای گناهکاران ،بینهایک نیسک
تأستتفاتی اه باید عرض ارد اعت اد به قضتتیهی خلود فی النّار ،به
تأستتا از ّ
با امال ّ
طور اعوجاجی و منحرف استتک اه در ح ی ک نستت ک ملم بلکه اَملَمیّک ،نستت ک به
مفستترین و نوعًا قائل به خلود ابدی إلی
خدای متعال استتک ففستتفه ،عرفا ،ف هافّ ،
غیر النها یةِ اهل نار در نار هستتتتتند حال آناه این اعت اد بر خفف ضتتتترور های
فطری ،ع لی ،علمی ،اتابی و سنّک قطعیّه اسک.

حتی لغک و ادبیا ِ عرب را هم باید به قرآن عرضه ارد
بعضته علی بعض،
بعضته بعضتتًا ویَنطقُ ُ
فسترُ ُ
اوّالً باید لفظ خلود را معنا ارد ال رآن ی ّ
حتّی در معنای لغا ِ قرآن ،غلط استتک به غیر قرآن رجوع انیم چون لغکِ غیر قرآنی،
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صتتترفِ غیر قرآنی ،نحوِ غیر قرآنی ،منطق ،فلستتتفه ،ف ه ،اصتتتولِ غیر قرآنی ،همه غیر
مطلق هستتتند و تناقضتتا و تضتتادّا زیادی در آنها هستتک و همانگونه اه خدای
متّعال غنی علی اإلطفق استتتتک و ن یازی به غیر در برون ندارد ،و ن یازی به خود در
تکامل درونی ندارد ،بلکه ازالً و ابدًا به گونهای مطلق و غیر محدود ،علمش ،قدرتش،
حیاتش و صفا ذاتیاش شأنًا و فعفً ،و صفا فعلیاش فعفً ،مطلق اسک و نه تضاد
دارد ،نه تناقض دارد ،نه ن صتتتتان دارد ،نه تکامل دارد و نه تناق «أوَلَم یَکفِهِم أنَّا
أنزَلن َا عَلَ یکَ الکِت َابَ یُتلَی عَلَیهِم» (عنک و  )51،قرآن در بُعد داللتی قطعی استتتتک و
اافی ا سک مف سّ رانِ قرآن؛ م ستف سرانند و مف سّ ر نی ستند لغا ِ قرآن را با خود قرآن،
جمف ِ قرآن را با جمف ِ قرآن ،ادبِ قرآن را ،صتتتترفِ قرآن را ،نحوِ قرآن را ،منطقِ
قرآن را ،فلستتتتفهی قرآن را ،عرفانِ قرآن را ،ف هاش را ،اصتتتتولش را ،ستتتتیاستتتتتش را،
اقتصتتتادش را ،خودِ (قرآن) معنا میاند از جمله لغک خلود استتتکل خلود فی النّار و
خلود فی الجنّة در قرآن گاق تنها آمدق اسکل خلود ،خالد ،گاق «خالدین فیها أبدًا».

انواع حاال مفروض برای ورود و خلود در آتش
برحستتت ت ستتتیمی اه ما میانیم ،اوّل خلود فی النّار و خلود فی الجنّة را ت ستتتیم
میانیم بعد آن قسمی اه عاقفنه اسک ،عادالنه اسک ،حکیمانه اسک ،فاضفنه اسک
را ق ول میانیم بحث اوّل در خلود در نار استتک آیا استتانی اه استتتح اقِ نار دارند
إلی غیر النّهایة در نار میمانند؟ یا ق ل از نهایک به حدِّ محدود ،مالمانه میمانند اه
بیش از استتتتتح اق عذاب تتتتان ،عذاب میشتتتتوند ولو تا غیر النهایة؟ یا عادالنه عذاب
میشوند یا رحیمانه عذاب میشوند یا عذاب نمیشوند؛ این احتمالِ اقسامی اسک در
مورد ورود فی النّار.

فرض عذاب ن دن گناهکاران خفف عدالک اسک
یک احتمال این اسک اه اصفً اسی عذاب ن ود ،این بر خفف ع ل اسک ،بر خفف
عدل استتتک ،بر خفف نصتتتو قرآن شتتتریا استتتک اه «والَّذِینَ اَفَرُوا واَذَّبُوا بِآیَاتِنَا
أُولَئِکَ أ صحَابُ النَّارِ هُم فِیهَا خَالِدُونَ» (ب رق )39،ورودِ م ستح ّین عذاب در نار چند
بُعد داردل اول این اه وارد در آتش ب تتود و فورًا بیرون بیاید دوم این اه خالدًا وارد
در آتش میشتتتتود یعنی مدّ مد یدی می ماند چون خلود از نظر لغک قرآنی و لغک
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صتتتحیح عربیِ غیر قرآنی ال اف مدّةً طویلةً استتتک و از جمله ادلّهاش این آیه استتتکل
«ولَكِنَّهُ أخلَدَ إِلَى األَرضِ واتَّ َعَ هَوَاقُ» (اعراف.)176،

آیه «ولَكِنَّهُ أخلَدَ إِلَى األَرض» ن ان میدهد «خلود» به معنای بینهایک نیسک!
آیا شخ

اافر اه اخفد دارد و در ارضِ مادّیا و ارض شهوا ماندنی ا سک ،این

ماندنِ إلی غیر النهایة استتتک؟ حتّی هیچ مادّیگرایِ دیوانهای چنین احتمالی میدهد؟
انستتانِ مادّیگرای دیوانهی ملحد یا م تترا این احتمال را میدهد اه إلی غیر النّهایة
زندق باشتتتد و از مطاع دنیا و مواد دنیا استتتتفادق اند؟ خیر حداقل تکیهاش بر زندگیِ
زمینی و ط یعی اسک مدّةً طویلةً ،خلود یعنی ال اف مدّة طویلة نه مدّة قصیرة.
یک دخول داریم ،دخول در نار ،یک خلود در نار داریم ،یک خلودِ ابدی داریم ،خلود
ابدی هم یا ابدِ عمر اسک یا ابدِ نار اسک یا ابدِ بی تر از نار اسک یا ابد إلی غیر النّهایة
ا سک ابدِ غیر النّهایةِ بیپایانِ الّیِ ابدی برای خالدینِ ابدیِ فی النّار ،از نظر ع لی ،از
نظر عدلی ،از نظر نصو

اتاب و سنّک محال اسک ،چرا؟ اینجاسک اه با ادلّهای اه

عرض میانیم ری هی فکرِ ابدیّکِ بینهایکِ خالدینِ فی النّار اندق میشود.

مگر گناهکار ،گناق ،و اثر گناق محدود نیسک؟ پس چرا باید عذاب نامحدود باشد؟
ستتلالل آیا اس تی اه گناق میاند ،بدترین گناق ،بدترین افر ،الحاد ،شتترا ،آیا خودش
محدود استتک یا نامحدود؟ محدود استتک آیا گناق هرچه بزرگ باشتتد محدود استتک یا
نامحدود؟ محدود اسک آیا این گناق تأثیر بعدش محدود به زندگی دنیاسک یا إلی غیر
النّهایة ا سک؟ محدود ا سک پس هم گناهکار محدود ا سک ،هر اه با شد ،هم گناهش
محدود اسک ،هم اثرش محدود اسک ،هم دنیا محدود اسک ،پس چطور جزایِ گناهی
اه گناهکارش و گناهش و اثرش و مرفش و دنیایش محدود استتتک؛ بینهایک استتتک؟
این ملم نی سک؟ اگر ا سی به شما یک سیلی بزند ،اگر شما دو تا سیلی بزنی یکیش
ملم ا سک ،یکی دیگرش عدل ا سک چطور گروهی از علماف و گروهی از شرعمداران
از ففسفه ،از عرفا و از مفسّران و از هراس اه این را میگوید ،جرأ میانند بگویند
خالدین فی النّار ،مخصوصًا خالدینِ ابدی فی النّار ،اینها إلی غیر النّهایة در آتشاند؟
این نس کِ ملم المحدود إلی غیر النّهایة به خدای متعال اسک.
مگر خدا نیاز به ملم دارد؟ در صتتحیفهی ستتجّادیّه هستتک اه «إنّما یحتاج إلی الظّلم
الضتتعیا» ،شتتخ ضتتعیا استتک اه برای حفظ خودش ،برای دریافک اردنِ م دار
ّ
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زیادی از حال و مال خودش ملم میاند خدا اه عدل مطلق استتتک و فضتتتل مطلق
استتتک چرا ملم اند؟ وانگهی اگر (عدمِ عذاب) بر خفف عدالک نستتت ک به به تتتتیان
ن ود؛ خدا هیچ اس را در جهنّم نمیبرد ولکن جهنّم ن ردنِ اف ّار ملم استتتتتک به
به تیان اه در دنیا ،در عالم تکلیا ،با زحمک جدّیّک اردند ،اوشش اردند ،واج ا
را عمل اردند ،محرّما را ترا اردند و مع ذالک (با این حال) ت سویه (ت ساوی) بین
آنها و بین اهل نار ب تتتتود ،و اهل نار در نار نروند ،و در نار نرفته یا به جنة بروند یا
بمیرند بدونِ نار بنابرین در مرحلهی نخستتتتتین ،خلودِ ابدی در نار إلی غیر النّها یة
باطل اسک.

عذاب بینهایک خفف آیهی «جزافً وفاقًا» اسک
از جمله ادلّه ن لیّه قرآنیّه آیه «جزافً وفاقًا» (ن أ )26،استتک آیا جزایِ بینهایک و جزافِ
المحدود برای گناقِ محدود ،این وفاق استتتتک؟ آ یا المحدود و بینها یک با محدود و
دارای نهایک ،وفاق دارند؟ چه وفاقی اسک؟ این خفف اسک.
بُعد دومل اگر شخ

بیش از م دارِ استح اقِ عذاب ،هر چند محدود ،عذاب شود ،این

باز ملم ا سک مثفً صد سال ا ستح اق عذاب دارد ،صد و یک سال یا صد و چند
سال عذاب شود ،این هم ملم اسک اوّلی اَملَم اسک ،دوّمی ملم اسک حتّی شیطانِ
رجیم را اگر بتوانی یک چک بزنی آیا بینهایک به شتتتما چک میزند؟ اصتتتفً میتواند
بزند؟ بنابرین نستتتت ک دادن به حضتتتتر أقدَسِ ربّ العالمین اه در باالترینِ مراحل
رحمک ،عطوفک و مح ّک نستتتت ک به همگان استتتتک ،به حستتتتاب درجا و یا حتی
دراات تتتتان؛ نستتتت ک دادن النهایک بودنِ عذاب برای افّار ،همان افّاری اه اصتتتت ً
ف
استتتح اق جنّة را ندارند ،و ف ط استتتح اق نار دارند ،این نستت ک دادن ،بدترین ملم
اسک به ربّ العالمین اه باالترین عدالک و فوق عدالکل فضیلک و رحمک ،را داراسک.

استداللِ غلطِ ففسفه
امّا قولِ ففستتفه اه میگویند شتتخ

اافر اگر با افر بمیرد ،با استتتمرارِ افر در عالم

تکلیا بمیرد این ذاتش جهنّمی استتتک و ذا و ذاتی قابل تغییر نیستتتک ،بنابرین این
ذا ِ جهنّمیِ غیرِ قابلِ تغیّر باید دوام داشتتته باشتتد جوابل آیا ذا شتتخ جهنّمی
محدود ا سک یا ال محدود؟ محدود ا سک و آیا گناقِ شخ جهنّمی محدود ا سک یا
المحدود؟ محدود و آ یا اثرِ گناقِ جهنّمی برای ستتتتایر مکلّفان یا غیر مکلَّفان محدود
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استتک یا المحدود؟ محدود پس محدود استتک و محدود استتک و محدود ،پس عذابش
نیز با ید محدود باشتتتتد پس المحدود بودن عذاب و حتّی بی تتتتتر بودن عذاب بر
استح اق ،اوّلی أملم اسک و دیگری ملم اسک.

روایک غیرقابل قابول در خلودِ بینهایکِ اهل عذاب
و روایتی اه ن ل میانند یک روایکِ واحدِ ضتتعیفی اه از نظر متن غلط ،از نظر ستتند
هم مرستتل استتک ،حتّی اگر متواتر هم بود ق ول نمیاردیم ،و حال ایناه ضتتعاِ در
الستتفم) ستتلال میانند چرا اهل
متن استتک و ضتتعاِ در ستتند اه مثفً از امام(علیه ّ
جهنّم إلی غیر النّهایة در جهنّم هستتتتند؟ حضتتتر در جواب گفته باشتتتند (بر فرض
محال) اه این شتتخ م داری گناق اردق و تصتتمیم داشتتته اگر إلی غیر النّهایة باقی
بماند ،گناق اند جوابل آیا تصتتتمیمِ گناق ،گناق استتتک؟ «وجَزَافُ َستتتیِّئَةٍ َستتتیِّئَةٌ مِثلُهَا»
(شتتوری« )40،إنَّمَا تُجزَونَ مَا اُنتُم تَعمَلُونَ» (طور ،)16،اگر استی نیّک خیر اند خدا به
او جزای خیر میدهد ،ولی اگر اس تی نیّک شتتر اند ،مادامی اه آن ش ترّ را انجام ندهد
جزای شر ندارد ،نه جزای خیر دارد نه جزای شر ن صو صی از قرآن شریا ه سک اه
نیّک تتتت و نه ع یدق ،ع یدقی شرّ تکلیفش معلوم اسک تتتت ولی نیّک اه نه عملِ ع یدتی
استتک و نه عملِ خارجی استتک؛ (نه جزای خیر دارد و نه جزای ش ترّ)ل «إنَّمَا تُجزَونَ مَا
اُنتُم تَعمَلُونَ» تعملون ع فً ،قل ًا ،ع یدتًا اه انحرافِ عمل داخلی استتتتک ،یا خارجًا،
فردًا و اجتماعًا این عمل ا سک؛ ولیکن نیّک ،عمل نی سک نیّکِ خیر ،عمل خیر نی سک
نیّکِ شتر ،عمل شتر نیستک ،گرچه به م تضتای فضتل و رحمکِ الهی ،خدا نیّک خیر را
جزای خیر میدهد و نیّک شرّ نه جزای خیر دارد و نه جزای شرّ.

خدا مظلوم واقع نمیشود ،اه ملم به او ملم بینهایک باشد
[ممکن اسک اسی استدالل به این معنا بکند اه خودِ افر اه ملم به خدا باشد ،چون
ملمِ به خدا اسک و خدا بینهایک اسک و نا محدود ،پس این ملم هم نامحدود اسک]

این را هم عرض میانیمل اوّالً خدا مظلوم نیسک.
[نه مظلوم به آن معنا]
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به هر معنیای مظلوم نی سک مظلوم یعنی مُنتَ َ  ،اگر تمام عالمِ وجود شیطان شوند
ن صی در خدا ایجاد نمی شود بنابراین خدا مظلوم نی سک ،نه مالم ا سک ،نه مظلوم
اسک.

[در احادیثی داریم اه ملم نکن با افر و]...
ملم به چه اس تی؟ ملم به خود استتک اافر اگر افرش متجاوز به دیگران ن اشتتد ملم
به خود اسک ،اگر متجاوز باشد هم ملم به خود اسک هم به غیر مثلّثی از ملم داریمل
یا ملم به خود ،یا ملم به خفئق دیگر ،یا ملم به خدا ملم به خدا غلط استتک ،چون
ملم انت ا اسک ،انت ا یعنی ن صی در روح ،در بدن ،در ع ل ،در فکر ،در فطر ،
در حال ،در مال آیا در خدایی خدا ن صتتتی ایجاد میشتتتود؟ اگر تمام عالم شتتتیطان
باشند ،و شیطانتر از شیطان باشند؛ آیا ن صی در ذا  ،در قدر  ،در حیا  ،در علم،
در رحمک ،و در هر آن چه مربوط به خداستتک ایجاد میشتتود؟ هرگز و اگر تمام عالم
محمّد(صتتلّی اهلل علیه وآله وستتلّم) باشتتند به خدا اضتتافه نمیشتتود لذا خدا نه ام
الصتتتمد» ،صتتتمد یعنی توپُر ،تو ندارد ،یعنی ن صتتتان ندارد،
میشتتتود نه اضتتتافه «اهلل ّ
ن صان ندارد ،در هر صور امالِ مطلق ا سک اگر خفئق اامل ب وند خدا ااملتر
نمیشود ،خفئق ناق

ب وند خدا ناق

نمیشود نه ن صی ،نه تکاملی ،نه تناقضی،

نه تضادّی ،نه تغیّری ،ال یَتَغَیََّر باِنغیار المخلوقین.

حاال ،بحث در ابد استتتکل اوّالً دخول در نار اعم از خلود استتتک ،خلود هم اعم از ابد
اسک.
بُعد اولل بعضیها داخل در نار میشوند ،مانند مسلمانی اه م داری گناق اردق و این
گناق در برزخ اامفً پاا ن تتتدق ،وارد در جهنّم میشتتتود ولی خالد نیستتتک ،م داری
میماند و بعد به به ک میرود.

خالد غیر أبَدی
بُعد دوّم ،استتانی هستتتند اه خالد هستتتند ،اما خالدِ غیر ابدی یعنی م داری زیاد اه
خلود ال اف مدةً طویلةً استتتک ،م داری زیاد در جهنّم میماند ،وقتی اه پاا شتتتد بر
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م نای ایمانی اه دا شته ا سک و باقی ماندق ا سک ،این داخل به ک خواهد شد ،این
هم خالد اسک.

خالد أبَدی
بُعد ستتتتومل استتتتی اه الًّا استتتتتح اق جنّة را ندارد ،تمامِ فکرش ،ع یدقاش ،عملش،
تمامش افر بودق ،تمامش فستتق بودق ،اصتتفً استتتح اقِ جنّة را ندارد ،این خلود ابدی
دارد ،یعنی چه؟ ابَد در چند بُعد ا سکل یا ابدیّک ربّانی ا سک ،یا ابدیّک عمری ا سک یا
ابدیّک جهنّم ابدیّکِ ربّانی ملم استتتتک ،استتتتی اه گناق اردق استتتتک و در طول عمر
گناهکار بودق ،اگر خدا به حسابِ ابدیّک خودش او را ع اب اند ،این ملم اسک مثفً
میگویند ففنی مجازاتش ح س ابد استتک یعنی چه؟ یعنی مادامی اه زندق استتک ،نه
ح س ابد إلی غیر النّها یة بنابرین جزاف و ع ابِ ابدی برای گناهکارانِ جهنّمی ،اه
اصفً روی به ک را نخواهند دید ،این ابدیّکِ خل ی اسک ،ابدیّک خال ی نیسک چون
ابدیّکِ خال ی نستتت ک به رحمک خوب استتتک ،ولیکن ابدیّکِ خال ی نستتت ک به عذاب
غلط ا سک ،چون هم جزاف وفاق نی سک ،هم مماثِلَک نی سک «وجَزَافُ سَ یِّئَةٍ سَ یِّئَةٌ مِثلُهَا»
(شوری.)40،

[بر این م نا خودِ اح اط (ح ط اعمال بر اثر گناهی خا ) هم ملم می شود]
نخیر ،اح اط یعنی اارهای خیری اردق ولی بعد اارهای شتتترّی اردق اه اارهای خیر
را از بین بردق ،مثفً ا سی به شما خدمک اردق ،نوار شما بودق ،خدمک اردق ،برایتان
چیز میخرد ،اار میاند ولیکن خدای نکردق پستتتترتان را میا تتتتد! آ یا این اح اط
نی سک؟ ا تنِ فرزند شما تمام اارهای خیر را محو میاند ،پس اح اط عادالنه اسک؛
بلکه فاضفنه اسک اح اط ربّ العالمین اح اطِ عادالنه اسک و باالتر فاضفنه اسک
مثفً حستتناتی اح اط میانند ستتیّئا را ،و ستتیّئا و گناهان بزرگی اح اط میانند
حسنا را اح اط محو اردن اسک ،محو اردن چه در بُعد عدالک و چه باالتر در بُعد
فضیلک درسک اسک ولیکن اح اط در بُعد ملم یا أملم غلط اسک.

گناهکارِ خالدِ در غذاب اه مستحق جنة نیسک؛ بعد از عذابش ،نیسک و نابود میشود
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حاال ،خالدین فی النّار ،یا خالدِ ابد هستتتتتند یا غیر ابَد خالدینِ ابد چیستتتتک؟ یعنی
مادامی اه زندق ا سک در نار ا سک حاال این دو بُعد داردل یا تا مادامی زندق ا سک اه
عذابِ مورد استتح اقش را ق ل از خاموش شتدن جهنم ب یند مثفً این آدم استتح اق
عذاب تا صد سال ،دوی سک سال ق ل از نابودی جهنّم را دارد ،این چه می شود؟ آیا
باز تا آخر در جهنّم اسک؟ خیر ،اسی اه استح اق جنّة ندارد؛ و استح اق نار دارد ت
ولی استح اق نارش گاق شمری ،گاهی معاویهای ،گاهی یزیدی ،گاق عمر سعدی اسک،
گاق شتتاهن تتاهی استتک ،فرق میاند تتتتتت استتانی اه استتتح اق جنّة را ندارند ،دراا ِ
جهنم ان فرق میاند ،دراا عذاب ان هم فرق میاند بعضی از دراا ِ عذاب ق ل
از خاموش شدن جهنّم اسک ،آن اسی اه ق ل از خاموش شدن جهنّم عذابش را دید،
در جهنّم میمیرد ،الًّا از بین میرود ،نفیِ الّی میشتتتود ولیکن آن استتتی اه مانند
شیطان رجیم و شیطانهاسک و مادامی اه نار هسک آنها عذاب می شوند و مادامی
اه عذاب می شوند نار ه سک؛ نار ،جهنّم ،با این خالدین ابدی فی النّار ،همه با هم از
بین میروند ،ال نار وال اهل نار.

[ب خ ید مستند آیا این مطل رو هم می فرمایید؟]
عرض میانیم ،اوّالً آیا «جزافً وفاقًا»« ،وَجَزَافُ َستتتیِّئَةٍ َستتتیِّئَةٌ مِثلُهَا»؛ حداقل مماثلکِ
بین گناق و عذاب اسک آیا در مماثلک می شود اه برای گناقِ محدود ،شخ محدود،
اثر محدود ،عالم محدود ،این جزائش إلی غیر النّهایة ب ود؟ یا بی تر ب ود؟ خیر ،این
ملم استتتک اگر جزای گناقِ محدود از شتتتخ ِ محدود ،با اثر محدود ،إلی غیر النّهایة
باشد أملم اسک ،اگر بی تر (از استح اق) باشد ملم اسک ،اگر برابر باشد عدل اسک
تازق ،ما در عدلش بحث داریم( ،باید بر م نای فضل باشد).

عذابِ گناهکاران در جهنم ،امتر از ا ستح اق شان ا سک و رحمک خدا به این شکل
شاملشان میشود
ستتتلالل آیا خدا اه در قرآن میفرماید «وَأَن تَعفُوا أَقرَبُ لِلتَّ وَىٰ» (ب رق )237،یا «فَمَن
عُفِيَ ل َهُ ذَٰل ِكَ تَخفِیاٌ مَِّن رَّبَِّكُم وَرَحم َةٌ» (ب رق )178،اگر به شتتتتما ملم اردند در
ُستتکُم» (ب رق)44،
َنستتونَ أنف َ
صتتور امکان عفو انید ،حاال آیا «أتَأمُرُونَ النَّاسَ بِال ِرِّ وَت َ
خدا اه امر به عفو میاند اه یا امتر طرف را ع اب انید ،یا برابر ع اب انید خودش
بی تتر ع اب میاند؟ خدا اه امر میاند به عفو در زمینهی شتایستته ،آیا خودش عفو
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نمیاند؟ بله ،اگر عفو اند از گناهکاری اه گناهش ب سیار زیاد ا سک و عفوِ او موج
ملم به اهل جنّة ب تتود؛ این صتتحیح نیستتک ،ولیکن اگر استی ملم اردق ،جزایِ ملم،
ملم استتک ،ولی اس تی نه به خلق ملم اردق استتک و به خالق هم ملم نمیشتتود ارد،
یک اافری ا سک ،ملحدی ا سک ،م رای ا سک ،اه ملم به ا سی نکردق و به خدا هم
ملم نکردق ،برای اینکه خدا مظلوم واقع نمیشتتتتود ،بله به خود ملم اردق ،درستتتتک
ا سک ،الحاد ،ا شراا ،ملم ا سک این م داری اه ملم اردق ا سک جزایی دارد ولیکن
ملمی اه اردق ،ملم به خدا اه نی سک ،نمی شود ،اگر ملم به غیر خدا هم نی سک ،آیا
قابل عفو هسک یا نه؟

أشتتتافُ
ُصتتتی ُ بِهِ مَن َ
مثفً از جمله آیاتی اه مانند آیه  156ستتتورق اعراف «قَالَ عَذَابِی أ ِ
َستتأاتُ ُهَا لِلَّذِینَ یَتَّ ُونَ وَ یُلتُونَ الزَّاَاةَ وَالَّذِینَ هُم بِآیَاتِنَا
وَرَحمَتِی و َِستتعَک اُلَّ َشتتیفٍ ف َ
یُلمِنُونَ» ن اسک دیگر ،حاال اگر از قرآن یک آیه هم باشد اافی اسک ،چون حدیث
نی سک اه ضعیا با شد «قَالَ عَذَابِی أُ صِ ی ُ بِهِ مَن أ شَ اف» من ا شاف چه ا سی ا سک؟
استتانی هستتتند اه مستتتحقّ عذابند ،استتانی اه مستتتحقّ عذابند عذاب خدا به آنها
میرسد ولی چ در؟ «ورَحمَتِی وَ ِسعَک اُلَّ َشیفٍ» ،آیا شیطان ،أبوجهل ،أبوله  ،شیف
ه ستند یا شیف نی ستند؟ الّ شیف ن ّ ا سک در همهی ا شیاف عالم ،ا شیاف مکلّا ،غیر
مکلّا ،جاندار ،بیجان حاال اشتتتتیائی اه مکلّفند اه افّار و ملحدین و م تتتتراین و
مالمین و سائر میباشد اینها شیفاند؟ ورحمتی وسعک ،رحمک خدا وسعک دارد هر
شیف را شامل اسک ،بنابرین شیطان هم شیف اسک ،و رحمک خدا شامل شیطان هم
باید ب تتود ،یعنی چه؟ یعنی امتر از استتتح اقِ عذاب ،عذاب میشتتود اگر باید هزار
سال عذاب ب ود نهصد سال میشود ،ه تصد سال میشود.

رحمک خدا در تخویا عذاب اهل نار تا جایی اسک اه ملم به اهل به ک ن اشد
بنابرین خدا اه امر به فضل اردق اسک خودش فضل میاند ،این دلیل نوعی ،اه خدا
امر به احستتان اردق استتک ،امر به لطا اردق استتک ،امر به رحمک اردق استتک ،امر به
تخفیا عذاب اردق استتتک ،امر به ترا عذاب اردق استتتک ،پس تا آن جایی اه امکان
دارد رحمک شتتامل معذّبین ب تتود و صتتدای به تتتیان در نیاید ،رحمک شتتامل تتان
میشود بنابرین عذاب ان ،از م دار عذابی اه استح اق دارند؛ امتر خواهد بود ،چون
«ورحمتی وسعک الّ شیف» مادامی اه صدای به تیان در نیاید ،خدا عذاب اینها را
امتر میاند.
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خود جهنم هم ابدیک بینهایک ندارد
بنابرین جهنّم هم ابدیّک الّی ندارد ،و هم بیش از استح اقشان عذاب نمیشوند ،هم
اینکه (عذاب) به طور عدالک نیستتک ،بلکه خدا همهاش فضتتل استتک ،همهاش رحمک
استتتک ،منتهی رحمک خدا نستتت ک به اهل جنّة ،بینهایک استتتک ،ولی نستتت ک به اهل
جهنّم محدود اسک.

رحمک خدا نس ک به اهل رحمک بینهایک و نس ک به اهل عذاب محدود اسک
آیا متعدّدی دلیل استتتک بر این اه رحمک خدا نستتت ک به اهل رحمکِ مطلق مطلق
ا سک مثفً «لَهُم مَا یَ َ افُون فِیهَا ولَدَینَا مَزِید» (ق )35،آیا م یّک اهل به ک ،م یّک
محدود استتتک؟ م تتتیّک اهل دنیا نا محدود استتتک ،با این اه دنیا دار محدود استتتک
ا سانی اه به ک میروند م یّت ان ب اف در غیر النّهایة ا سک ،و ب اف در غیر النّهایة
مستتتحیل نیستتک بله ،ابدیّکِ توأم با ازلیّک قابل ایجاد نیستتک ،ولیکن موجودا ِ غیر
ازلی اه به تی هستند و جهنّمی هستند غیر ازلی هستند ،ازلی برای ان محال اسک
ولی به لطا الهی با رحمک شتتامله و اامله و بی حدّی اه دارد ،امکان ندارد از بین
بروند.

جهنم و اهل آن در زمانی هر چند دور و دیر از بین خواهد رفک
ب نابرین الزم استتتتک اهل جهنّم از بین بروند تا م داری اه عذاب خود را به طور
فاضتتفنه ،و به طور رحمک رحمانی و رحیمی دریافک انند ولیکن اهل به تتک إلی
غیر النّ ها یة بی پا یان در به تتتتک خواه ند بود ،بر م نای دل یل فطری ،ع لی ،علمی،
اتابی ،س تنّتی ،روزی خواهد آمد اه جهنّم با اهل جهنّم هر دو خاموش خواهند شتتد،
میمیرند منتهی مردن ها تفاو دارد؛ یک مرگ مرگِ انت ال استتتتک ،مرگِ انت ال از
دن یا به بزرخ ،از برزخ به ق یامک ( ،یک مرگ هم مثل مرگ جهنم و اهل آن ،نابودی و
نفیِ الی اسک ،عدم شدن و انعدام اسک)...
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