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 الفناء أم العقاب األبدي؟
 �قلم رو�رت بیترسون 

نظر�ة الفناء هي وجهة النظر التي تؤمن �أن الخطاة في الجحیم سُیبادون �عد أن یدفعوا جزاء خطا�اهم. �قّدم 
 �التالي:أتباع هذا االعتقاد ست حجج رئیسّیة 

تستند الحجة األولى على استخدام الكتاب المقدس لصور النار في وصف الجحیم. ونعرف أن النار تلتهم ما 
ستحرق األشرار  —) ٨: ٢١، ١٥، ١٤، ١٠: ٢٠، ٢٠: ١٩یتم رمیه بها، وهكذا الحال في �حیرة النار (رؤ�ا 

 �حیث أنهم لن �عودوا موجودین.

تتحدث عن هالك أو دمار األشرار. ومن األمثلة على ذلك هالك غیر تستند الحجة الثانیة على نصوص 
 .)٩: ١تسالونیكي  ٢) وعقاب الهالك األبدي (١٦: ٣المؤمنین (یوحنا 

 أبدي. في النصوص التي تتحدث عن الجحیم، �قولون إن �لمة أبديتستند الحجة الثالثة على معنى �لمة 
 تعني فقط "الدهر اآلتي" ولیس "األبد�ة".

. حیث �سأل أتباع نظر�ة الفناء: �یف �مكن لعدل هللا أن األبدو الزمنتند الحجة الرا�عة على التمییز بین تس
 �عاقب الخطاة إلى األبد في حین أن جرائمهم وقعت في أزمنة محددة؟

ر (ناهیك الحجة الخامسة عاطفیة �معنى أن هللا نفسه وقد�سیه لن �ستمتعوا أبًدا �السماء إذا عرفوا أن �عض البش
 .عن أحبائهم وأصدقائهم) سیكونون دائًما في الجحیم

الحجة السادسة هي أن الجحیم األبدي من شأنه أن �شوه انتصار هللا على الشر. �علن الكتاب المقدس أن هللا 
لصعب ). �قولون لنا أنه یبدو من ا٢٨: ١٥�ورنثوس  ١(" اْلُكلَّ ِفي اْلُكلِّ سیكون "سوف ینتصر في النها�ة؛ وهو 

 التوفیق بین هذه الفكرة و�ین البشر المعذبین في الجحیم �شكل ال نهائي. 

سأجیب على �ل من هذه الحجج بتسلسلها. الحجة األولى وجدلیة مفهوم نار الجحیم. تستخدم العدید من 
هذه  النصوص الكتابیة هذه المفردات بدون تفسیرها. ولذلك، من الممكن اقحام وجهات نظر مختلفة داخل مثل

النصوص، �ما في ذلك نظر�ة الفناء أو الزوال. ومع ذلك، فنحن ال �جب أن نفرض أفكارنا على الكتاب 
المقدس، بل نحصل على أفكارنا من الكتاب المقدس. وعندما نفعل ذلك، نجد أن �عض النصوص الكتابیة 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

info@ar.ligonier.org                               2                              ٢٠١٩ جمیع الحقوق محفوظة ©  

في مثل الغني ولعازر  تمنع مفهوم نظر�ة الفناء لنار الجحیم. تشمل هذه النصوص وصف المسیح للجحیم
 .)٢٤(آ�ة الذي �شمل العذاب في اللهیب ) ٢٨: ١٦" (لوقا َمْوِضِع اْلَعَذابِ �اعتباره "

حین �صف سفر الرؤ�ا، وهو السفر األخیر في الكتاب المقدس، لهیب الجحیم، فإنه ال یتحدث عن التهام النار 
�ِسیَن َوَأَماَم اْلَخُروِف.ُ�َعذَّب ِبَناٍر َوِ�ْبِر�ٍت أَ لكنه �قول إن الخاطئ سوف " َوَ�ْصَعُد ُدَخاُن َعَذاِبِهْم  َماَم اْلَمَالِئَكِة اْلِقدِّ

 ).١١-١٠: ١٤" (رؤ�ا ِإَلى َأَبِد اآلِبِدیَن. َوَال َتُكوُن َراَحٌة َنَهاًرا َوَلْیالً 

مرة أخرى، عندما �ستخدم الكتاب المقدس  الهالك.أو  الدمارالحجة الثانیة تتعلق �النصوص التي تتحدث عن 
هذه الكلمات دون تفسیرها، �مكن اقحام العدید من األفكار فیها وفرضها علیها. ولكن مرة أخرى، �جب أن 
النصوص الكتابیة ونستخرج معانیها.. ومن المستحیل التوفیق بین �عض النصوص الكتابیة و�ین نظر�ة الفناء. 

). وهذا أ�ًضا هو مصیر الوحش ٨: ١تسالونیكي  ٢( "َسُیَعاَقُبوَن ِبَهَالٍك َأَبِديٍّ " �صف بولس مصیر الخطاة أنهم
سوف ُیلقى الوحش (جنًبا إلى جنب مع . ١١، ٨: ١٧في سفر الرؤ�ا. فهناك نبوءة هالك الوحش في رؤ�ا 

لكتاب المقدس واضح في وصفه لمصیر ). وا٢٠: ١٩ِ�اْلِكْبِر�ِت" (ُ�َحْیَرِة النَّاِر اْلُمتَِّقَدِة النبي الكّذاب) في "
). لذا ١٠: ٢٠الشیطان والوحش والنبي الكّذاب في �حیرة النار: "َسُیَعذَُّبوَن َنَهاًرا َوَلْیًال ِإَلى َأَبِد اآلِبِدیَن" (رؤ�ا 

 .فإن "هالك" الوحش هو عذاب أبدي في �حیرة النار

تعني  أبديعن الجحیم، یزعم البعض أن �لمة . في النصوص التي تتحدث أبديتتعلق الحجة الثالثة �كلمة 
فقط "الدهر اآلتي" ولیس "األبد�ة". صحیح أنه في العهد الجدید تعني �لمة أبدي "عصر" أو "دهر"، في سیاق 

إلى الدهر اآلتي. لكن  أبديتعر�ف الدهر. وأ�ًضا في النصوص التي تتناول المصائر األبدّ�ة، تشیر �لمة 
؛ ١٠، ٩: ٤" (رؤ�ا اْلَحيِّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِدینَ حیاة هللا األبدي نفسُه. وألن هللا أبدي، أي " �ستمر الدهر اآلتي �طول

)، �ذلك الدهر اآلتي. یوضح المسیح هذا األمر في حدیثه عن الخراف والجداء: "َفَیْمِضي ٧: ١٥؛ ٦: ١٠
في الجحیم یتوازى مع نعیم الخطاة ). إن عقاب ٤٦: ٢٥" (متى ةٍ َأَبِد�َّ َواَألْبَراُر ِإَلى َحَیاٍة  َأَبِديٍّ هؤَُالِء ِإَلى َعَذاب 

 األبرار في السماء، فكالهما أبدي.

تتعلق الحجة الرا�عة �القول إنه لیس من العدل أن �عاقب هللا الخطاة إلى األبد من أجل خطا�اهم الوقتّیة. 
نفعل حسًنا حین نقرر من خالل تصدمني غطرسة البشر حین �خبرون هللا �ما هو عادل وغیر عادل. إننا 

 كلمته المقدسة ما یراه هو عدًال وظلًما.

 ُمْنُذ إن �سوع ال یدع لنا مجاًال للشك. فهو سیقول للُمخّلصین: " َتَعاَلْوا َ�ا ُمَباَرِكي َأِبي، ِرُثوا اْلَمَلُكوَت اْلُمَعدَّ َلُكمْ 
ِة ِإلْبِلیَس ). وسیقول للخطاة: "اْذَهُبوا َعنِّي َ�ا َمَالِعیُن ِإَلى النَّاِر اَألَبِد�َِّة اْلُمَعدَّ ٣٤: ٢٥َتْأِسیِس اْلَعاَلِم" (متى 
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للشیطان التی ). وقد رأینا �الفعل أن یوحنا �عّرف النار �عذاب أبدي بوعي في �حیرة النار٤١َوَمَالِئَكِتِه" (آ�ة 
). و�عد قلیل من اآل�ات نقرأ إن البشر الخطاة یتشار�ون في نفس مصیر الشیطان في �حیرة ١٠: ٢٠(رؤ�ا 

قد قرر أنه من العدل معاقبة البشر الذین تمردوا ضده وضد  ). من الواضح أن هللا١٥-١٤النار (اآل�ات 
 قداسته في الجحیم األبدي. فهل فعًال �حق لنا أن نطلق على قرارات واحكام هللا أنها ظالمة وغیر عادلة؟

 سوف أتناول الحجتین الخامسة والسادسة مًعا. تقول الحجة الخامسة العاطفیة �أن هللا وقد�سیه لن �ستمتعوا أبًدا
�السماء إذا عرفوا أن أحبائهم وأصدقائهم هم في الجحیم إلى األبد. أما الحجة السادسة فهي القائلة �أن الجحیم 
األبدي من شأنه أن �شوه انتصار هللا على الشر. من الجدیر �الذ�ر أن أتباع نظر�ة خالص �ل البشر 

نها�ة.  فهم �قولون إن هللا وشعبه لن �ستخدمون نفس الحجتین وُ�صّرون أن هللا سُیخّلص �ل إنسان في ال
�ستمتعوا بنعیم السماء إذا �قیت حتى نفس واحدة في الجحیم. ففي النها�ة، سیتم خالص الجمیع. و�ضیفون أن 

 .هللا سیعاني من الهز�مة إن �ان أيٌّ من البشر المخلوقین على صورته سیهلك إلى األبد

�ة خالص �ل البشر، من منطلق العاطفة أو من منطلق انتصار إنني أعتبر أن حجج أتباع نظر�ة الفناء ونظر 
هللا، هي إعادة �تا�ة قصة الكتاب المقدس، وهو أمر ال حق لنا القیام �ه. أقول هذا ألن إصحاحات الكتاب 
 المقدس الثالثة األخیرة تقدم لنا الحالة األبد�ة لألمور. سینعم القد�سون المقامون من الموت �حضور هللا األبدي

كل إصحاح من اإلصحاحات الثالثة األخیرة  ). ومن المثیر لالهتمام أن٤-١: ٢١على األرض الجدیدة (رؤ�ا 
 مصیر الخطاة �ما یتبین من اآل�ات التالیة: من الكتاب المقدس تعرض

ْحُش َوالنَِّبيُّ اْلَكذَّاُب. َوَسُیَعذَُّبوَن َنَهاًرا َوَلْیًال َوِ�ْبِلیُس الَِّذي َ�اَن ُ�ِضلُُّهْم ُطِرَح ِفي ُ�َحْیَرِة النَّاِر َواْلِكْبِر�ِت، َحْیُث اْلوَ  
  )١٠: ٢٠ِإَلى َأَبِد اآلبدین. (رؤ�ا 

ِرَح َوُ�لُّ َمْن َلْم ُیوَجْد َمْكُتوً�ا ِفي ِسْفِر اْلَحَیاِة طُ   َوُطِرَح اْلَمْوُت َواْلَهاِوَ�ُة ِفي ُ�َحْیَرِة النَّاِر. هَذا ُهَو اْلَمْوُت الثَّاِني.
 )١٥-١٤: ٢٠ِفي ُ�َحْیَرِة النَّاِر. (رؤ�ا 

َحَرُة َوَعَبَدُة اَألْوَثا َناُة َوالسَّ ِن َوَجِمیُع اْلَكَذَ�ِة، َفَنِصیُبُهْم ِفي َوَأمَّا اْلَخاِئُفوَن َوَغْیُر اْلُمْؤِمِنیَن َوالرَِّجُسوَن َواْلَقاِتُلوَن َوالزُّ
 )٨: ٢١ِ�ْبِر�ٍت، الَِّذي ُهَو اْلَمْوُت الثَّاِني. (رؤ�ا اْلُبَحْیَرِة اْلُمتَِّقَدِة ِبَناٍر وَ 

َألنَّ   ِإَلى اْلَمِدیَنِة،ُطوَ�ى ِللَِّذیَن َ�ْصَنُعوَن َوَصاَ�اُه ِلَكْي َ�ُكوَن ُسْلَطاُنُهْم َعَلى َشَجَرِة اْلَحَیاِة، َوَ�ْدُخُلوا ِمَن األَْبَوابِ 
َحَرَة  َناَة َواْلَقَتَلَة َوَعَبَدَة اَألْوَثاِن، َوُ�لَّ َمْن ُ�ِحبُّ َوَ�ْصَنُع َ�ِذً�ا. (رؤ�ا َخاِرًجا اْلِكَالَب َوالسَّ  )١٥-١٤: ٢٢َوالزُّ
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إن قصة اإلنجیل ال تنتهي �القول: "هلك األشرار ولم �عودوا موجودین فیما �عد". �ما أنه ال �قول، "في النها�ة 
ص". ولكن حین �ختم هللا قصته، سیفرح شعبه بنعم ال سینضم �ل األشخاص إلى محبة هللا و�نالون الخال

تنتهي معه على االرض الجدیدة. لكن سیقاسي األشرار عذاب أبدي ال ینتهي في �حیرة النار، وسُیمنعون من 
 الدخول إلى المدینة المقدسة، أورشلیم الجدیدة، التي هي مكان مسكن هللا مع شعبه إلى األبد.

صیاغة قصة الكتاب المقدس. بدًال من ذلك، �جب علینا أن نترك األمر هلل �ي �قّرر لیس لدینا الحق في إعادة 
". فهو ال یتر�نا في موضع شك حول الجحیم اْلُكلَّ ِفي اْلُكلِّ ما هو عادل وغیر عادل وما یتناسب مع �ونه "

 ألنه �حب الخطاة و�ر�د منهم أن یؤمنوا �اإلنجیل في هذا الحیاة.

وُح َواْلَعُروُس َ�ُقوَالِن: كم هو إله صالح ورح َوَمْن َ�ْسَمْع ». َتَعاَل!«یم أن �ضع هذه الدعوة في ختام قصته: "الرُّ
اًنا (رؤ�ا ». َتَعاَل!«َفْلَیُقْل:  إن �ل من یثق بیسوع  ).١٧: ٢٢َوَمْن َ�ْعَطْش َفْلَیْأِت. َوَمْن ُیِرْد َفْلَیْأُخْذ َماَء َحَیاٍة َمجَّ

ة من الجحیم سیكون له نصیب من شجرة الحیاة ومدینة هللا المقدسة. و�ل من �فعل ذلك في موته وقیامته للنجا
 مع جمیع القد�سین �مكنه أن �قول اآلن وسیقول إلى األبد: 

 )٢-١: ١٩ؤ�ا (ر  .َألنَّ َأْحَكاَمُه َحق َوَعاِدَلةٌ  َهلُِّلوَ�ا! اْلَخَالُص َواْلَمْجُد َواْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة ِللرَّبِّ ِإلِهَنا،

 

وهو  د. رو�رت بیترسون هو أستاذ علم الالهوت النظامي في �لیة �وِڤینینت لالهوت في مد�ة سانت لو�س.
 Two( وجهتي نظر عن الجحیم)، وشارك في تألیف �تاب Hell on Trial( الجحیم في المحاكمةمؤلف �تاب 

Views of Hell) ما شارك في تحر�ر �تاب الجحیم تحت النار� ،(Hell Under Fire.( 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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