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 جهنملالبرهان الكتابي 
 ناجمور كریستوفر بقلم 

 .مونهیعلّ  ما نتناول دعوانا. الجدید العهد ابكتَّ  كل وكذلك ،نعم ؟مجهن عن احقً  حبالمُ  یسوع میعلّ  هل

 إنجیل متى: في نمجه

 ةوطبیع واقععن  یسوع میعلّ  بة والملكوت،لمحا ىعل بتركیزها في الغالب المعروفة ،الجبل ىعل الموعظة في
 ویحذر اواتالسم ملكوتو  جهنمقابل المسیح بین ی ،٣٠–٢٠ :٥ متى في). ٢٧–١٣ :٧ ؛٣٠–٢٠ :٥( جهنم
 عدالةو  ،جهنم نارتم التشدید بشكل خاص على . التائبین غیر الخطاة ىعل حقیقي خطر هي جهنم نأ من

 لهم فیها.  اهللا طرح لتجنب الحذر الشدید ستخداماب تائبینغیر  أمركما  .نمجه في الشدیدة والمعاناة ،جهنم

 من یسوع رحذّ . )٢٧–١٣: ٧( جهنم بأهوال واتاالسم ملكوت قابل ،الجبل ىعلظة وفي ختام المسیح للموع
 واتاالسم ملكوت یدخل ال من كل تنتظر جهنم. رحبال طریقال نهایة ووصفها بأنها ،هالكال مكان يه جهنم نأ

 ملكلاو  دیانلا وه إن المسیح. ةالخطی في یستمرون ولكنهم یحالمس رفونأنهم یع یعلنون الذین أولئك حتى —
 أولئك ،الواقع في). ٢٣ :٧ ،"اْذَهُبوا َعنِّي(" واتاالسم ملكوتمن و  محضره من األشرار اشخصی�  یستبعد الذي
 .المطاف نهایة في ینهارو  الرمال على مبني تبی مثلهم  یسوع اتباع في یفشلون الذین

 أنها على التي یصفها ،جهنم خطر في هم یمانإ بال الذین الیهود نأب المفاجئ یسوع یرتحذ اأیضً  متى ویروي
 بعدم تالمیذه فكلّ  عندما تحدث المسیح عن جهنم). ١٢–١٠ :٨( الشدیدة للمعاناة ومكان ،الظلمة الخارجیة

 في). ٢٨ :١٠" (َسَد ِكَلْیِهَما ِفي َجَهنَّمَ الَِّذي َیْقِدُر َأْن ُیْهِلَك النَّْفَس َواْلجَ " وحده اهللامن  ولكن البشر من الخوف
 االنفصال/اإلقصاء نهاأ على جهنم إلى نظریُ  ،)٥٠-٤٧( والشبكة ،)٤٣–٣٦ :١٣( الزوان عن المسیح أمثال
النَّاِر " مكان ابأنه جهنم وصف المسیح االحقً . العذاب مكانو  النار باعتبارها ویتم وصفها ،اهللا ملكوت عن

 ).٣٣: ٢٣( تائبال لغیر منها مفر ال بأنه ووصفها ،جهنم من نیوالفریسی الكتبة حتى رحذّ و ) ٨ :١٨(" ألََبِدیَّةِ ا

 ىوالعذار  ،)٥١–٤٥ :٢٤( العبید أمثال في ةالمستقبلیّ  العقوبة عن المسیح ثتحدّ  ،جبل الزیتون خطاب في
 العدیدتظهر ). ٤٦–٣١ :٢٥( بالخراف والجداء الخاص والقسم ،)٣٠–١٤ :٢٥( الوزناتو  ،)١٣–١ :٢٥(

 تقطیع یتم فیه كموضع بوضوح جهنم عن التعبیر یتم. للسید العصیان عقاب جهنم هيف. جهنم عن الحقائق من
 جهنمالمسیح  هشبَّ كذلك ). ٣٠ :٢٥ ؛٥١ :٢٤( للعذاب وكمكان) ٥١ :٢٤( المرائیین مع مووضعه الناس

 اآلیة( الظلمة الخارجیة اباعتباره ،)٣٠ ،١٢–١٠ :٢٥( االنفصال/الستبعادا مكان أو ،اخارجً  ابكونها مكانً 
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العادل (اآلیات  عقابال/الدینونة اوباعتباره ،)٤١" اآلیة اْذَهُبوا َعنِّي(" تهحضره وملكو م من شخصي كنفي ،)٣٠
ِة ِإلْبِلیَس َوَمَالِئكَ " مكان فهي. أبدیةجهنم بأنها  وصفتُ  ثم). ٤٦ ،٤١  َعَذاٍب "و) ٤١" (ِتهِ النَّاِر األََبِدیَِّة اْلُمَعدَّ

 ).٤٦اآلیة (" َأَبِديٍّ 

 جهنم في إنجیل مرقس:

 ةالخطی على عقاب هي المسیح بأن جهنم تعالیم سجلوی ٩–٦ :١٨ى مع مت ٤٨–٤٢ :٩ مرقس یتشابه نص
 ،ةالخطی على الةالفعّ  اهللا دینونة نتیجة ،اهللا ملكوت من اإلقصاء فجهنم هي. العذاب األرضيو  الموت من وأسأ

 للعذاب األبدي. انومك

 جهنم في إنجیل لوقا:

 في الذین أولئك یتم وصفو  ،التائبین لغیر عقاب تبارهاباع هنمالمسیح عن ج حدثتی ،٥–١ :١٣ لوقا في
 العدالة نأ بإعالنه لفقراءمع ا السخاء إلىالمسیح  یدعو ،٣١–١٩ :١٦ لوقا فيو . هالكین نهمأ على مجهن

 ،والكرب ،والنار ،والعذاب ،باأللم العقوبة وتتمیز. األشرار الظالمین ىعل تیةالدینونة اآل خالل من ستسود
 .والحسم ،السماء من واإلقصاء

 جهنم في كتابات بولس:

 تسالونیكيو  یةرسالتي روم على الضوء طسنسلّ  لذا ،بولس كتبه ما كل لدراسة مساحة كبیرة األمر سیستغرق
 .الثانیة

 غضب تحتو  ،ةالخطی تحت هم سواء حد على األممو  الیهود نأ على سبول دشدّ  ،كنیسة رومیة إلى رسالته في
هامة عن  حقائقبولس  ینقل ،السیاق هذا فيو . سینجون بالمسیح لهم إیمان نْ مَ  فقط. اهللا دینونة وتحت ،اهللا
 .هنمج

 ،)٣٢–١٨ :١( غضبه تحت هم الحاضر الوقت في األشرارف. اهللا بغضب ةمرتبط بلیةالعقوبة المستق ،أوالً 
 صهمخال ویمكن ،)٥ :٣ ؛٨–٥ :٢( الغضب لیوم غضًبا فسهم دائًمایذخرون ألنو  ،)٢٢ :٩( الغضب وآنیة
 ). ٢١–٩ :٥( المسیحب یماناإل طریق عن فقط الغضب من

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


https://ar.ligonier.org   

info@ar.ligonier.org                               3                              ٢٠١٩ جمیع الحقوق محفوظة © 

حسب و  ،محاباة التي بال ،اهللاتحت دینونة  باستحقاق مدانون األشرارف. اهللا دینونة هي بلیةالعقوبة المستق ،اثانیً 
 ةالخطی على لعاد عقاب وهي ةالخطی نتیجة هي الدینونة هذه). ٨–٧: ٣ ؛١٢–١ :٢( وأكید ،رةوبا ،الحق

)٢٣ :٦.( 

 ).١١–٨ :٢( ألمموا الیهود بین محاباة يا األلم ألیس لهذ. الشدة والضیق بلیةالعقوبة المستق ستشمل ،اثالثً 

 هي ةالخطی وأجرة ،)٣٢ :١( الموت یستحقون الخطاةف". الهالك" و" الموت" في المستقبلیة العقوبة تتمثل ،ارابعً 
 الموت او توقعی نأ بیج حسب الجسد یعیشون نْ مَ و  ،)٥ :٧( لموتل ثمار نحمل خطاةكو  ،)٢٣–١٦ :٦( موت

 هي المستقبلیة والعقوبة ةالخطی من كل ،اخامسً ). ٢٢ :٩" (ُمَهیََّأًة ِلْلَهَالكِ " غضب هم آنیة والخطاة ،)١٣ :٨(
 ).٣ :٩ انظر ،"َمْحُروًما ِمَن اْلَمِسیحِ (" المسیح عن انفصال

 ستسود اهللا عدالة نأ یؤكدفإنه  ،الثانیة تسالونیكي في االضطهاد من یعانون الذین المؤمنینبولس  یشجعوفیما 
هي  جهنم: جهنم عن ةالهام الحقائق من العدید على بولس یؤكد ،اآلیات من قلیل عدد في). ١٠–٥ :١(

 هيجهنم  ؛اإلنجیل یطیعون وال اهللا یعرفون ال نْ لمَ  العقابهي  نمجه ؛الخطاة تجاه هللا ةئیّ الجزا العدالة نتیجة
 ومجده. محضر المسیح من اإلقصاء هي وجهنم ؛األبدي الهالك

 :نالعبرانییالرسالة إلى  في جهنم

 العقوبة إلى ٣–١ :٦ عبرانیینتشیر . یةالمستقبل الدینونة عن بوضوح العبرانیینالرسالة إلى  في یتحدث مقطعان
–٢٧ :١٠ عبرانیین رتصوّ . اإلیمان "َكَالَم َبَداَءةِ وهذا " ،)٢ :٦" (الدَّْیُنوَنَة األََبِدیَّةَ " باعتبارها لألشرار المستقبلیة

 اهللا منتأتي  جهنم ان معلّ ت كما. اهللا أعداء عتیدة أن تأكل نارغیرة و  مروعةو  بأنها مخیفة نةهذه الدینو  ٣٠
 .قصاصو  ودینونة، ،كعقاب

 جهنم في رسالة یعقوب:

 وجه علىو  واأللم. ،والعدالة ،والموت الهالك، باعتبارها األول المقام في المستقبلیة العقوبة الة یعقوبرس رتصوّ 
 هو واهللا ؛)٢٠ :٥ انظر ؛١٥ :١( كثمرها موت نتجت ةخطیفال ؛)١١ :١( هلكونوی الظالمون یذبل ،الخصوص

 العقاب یستحق ْن یظلم شعب اهللامَ  یعقوب أن میعل). ١٢ :٤( أن یخلص ویهلك ادرالق ،ع الناموس والدیانواض
 .الذبح ویوم یأكله النار، الذي واللحم ،ُیوصف كشقاء ،وشدیدهو أكید  العذاب العادل اوهذ. بشده
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 بطرس ویهوذا:جهنم في رسائل 

یصف كل من . ٢ بطرس ٢ وثیق بشكل یهوذارسالة  وازيتو  ،نمعن جه بإشارات الثانیة بطرس رسالة تمتلئ
 رافجّ ال رؤوسفوق  وكدینونة ،)١١ ،١٠ ،٥ :١ یهوذا ؛١٢ ،٣ ،١ :٢ بطرس ٢( كهالك جهنم بطرس ویهوذا

 ٢(روسة للقضاء مح المتمردة المالئكة توجد حیث قاتمة زنزانة وباعتبارها ،)٤ :١ یهوذا ؛٣ :٢ بطرس ٢(
 ٢( رماد إلى عمورة التي احترقتاو  سدوم بقصة المستقبلیة العقوبةبطرس  هیشبّ ). ٦ :١یهوذا  ؛٤ :٢ بطرس
أن جهنم  ابطرس أیضً  كتب ).٩ :٢( إلى یوم الدین معاقبین ثمةیحفظ األ اهللا نأ من ویحذر) ٦ :٢ بطرس
 النار عقاب هي أضاف یهوذا أن جهنمو ). ١٣ :١ یهوذا ؛١٧ اآلیة( ظالمقتام الو ) ١٣ یةاآل( األجرة مكان

 ).٢٣ ،١٥ ،٧ :١ یهوذا( ةبدیاأل

 سفر الرؤیا:جهنم في 

 مفجهن). ١٠ :١٤( الكاملة بالقوة وسخطه اهللا غضبإدراك فیه یتم  الذي المكان رؤیا أن جهنم هيال سفر معلّ ی
 :٢١ ؛١٥-١٤ ،١٠ :٢٠ في النار بحیرة انظر ؛١٠ :١٤" (ِبَناٍر َوِكْبِریتٍ " ءملي ،الشدید العذاب مكان يه
َتُكوُن َراَحٌة  الَ " :مستمرب فالعذا). ١١ :١٤" (اُن َعَذاِبِهْم ِإَلى َأَبِد اآلِبِدینَ َیْصَعُد ُدخَ " منه الذي المكان يوه ،)٨

 ).١٠: ٢٠" (َوَسُیَعذَُّبوَن َنَهاًرا َوَلْیًال ِإَلى َأَبِد اآلِبِدینَ " ،)١١ :١٤" (َنَهاًرا َوَلْیالً 

 ،الوحشو  ،الشیطان اهللا یطرح. رشراألل دلالعا عقابال جهنم هي نأ یوحنا الرسول یؤكد ،١٥–١٠ :٢٠ رؤیا في
 :٢٠( هناك حواُطرِ  همولكن ولیس لهم أي سلطان فیها جهنمیتسلطون في  ال همو . في جهنم ابالكذّ  والنبي

ینفصل س). ١٥ اآلیة( الحیاة سفر في اسمه على العثور یتم لم شخص كل على اأیضً هنم ج حتويتس). ١٠
 ).١٥ :٢٢( السماء من نفونیُ و ) ٨–٦ :٢١( جهنم في هؤالء عن اهللا

 صور عن جهنم: ثالث

 وكذلك ،فالمسیح عّلم عنها. المقدس الكتاب في هام موضوع هي ألشرارل تقبلیةأن العقوبة المس الواضح من
تتكرر  ،عن جهنم الحقائق من مجموعه أظهرت قد الموجزة الدراسة هذه نأ حین في. الجدید العهد ابكتّ  كل

 :الجدید العهد في جهنمعن  ةرئیسی مشاهد ثالثة

ویشمل  ،هو عن استحقاق قابالع. ةالخطی على للعقاب مكان هي لجهنم ةالرئیسیّ  الصورةإن  .العقاب -١
 أبدي. وهو ،العذاب
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 .دمارالو  ،الخسارة الموت الثاني، ،موتال به هذا الهالكیش. كالهال  -٢

 خالل من جهنم رعب ظهریُ  النفي فان ،جهنم من النشط الجانب على شددی العقاب أن حین في .النفي -٣
 .ومحبته اهللا تمجید وهو ،لوجودهم الوجیه السبب أي —الخطاة  یفتقده ما على الضوء تسلیط

 نأ یجب وهذا. ناأجل من المسیح لتحمّ وٕالى هذا الحد . إلى هذا الحد نحن خطاة. نستحقه ما هذا —جهنم 
 .اإلنجیلب المناداة على یحفزنا

 

 كالیفورنیا ةجامع في علم الالهوت بهاكلیة الخدمات المسیحیة وأستاذ  میدع هو انجمور  كریستوفر الدكتور
دراسة عصریة : النار تحت جهنم" یر كتابشارك في تحر  وهویا. في والیة كالیفورن ریفرساید بمدینة ةالمعمدانیّ 

 ).Hell under Fire: Modern Scholarship Reinvents Eternal Punishment" (األبدي العقابتعید اختراع 

 

 .تیبولتوك م نشر هذه المقالة في األصل في مجلةت
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