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ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# 

ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3   

مسألة اخلروج من النار بعد انقضاء فترة من العذاب فيهـا ، بالنسـبة لـبعض    .. 
فبعد انتـهاء احلسـاب   .. الداخلني يف النار ، هي مسألةٌ غري واردة يف كتاب اهللا تعاىل 

وسوق أهل النار إىل النار وأهل اجلنة إىل اجلنة ، يدخل اجلميع حياة خلود ال تنتهي ، وال 
   .. نارإىل  جنة، وال من  جنةإىل  نارٍمن  لٍبانتقاتتبدل 

  ..ال خيرجون منها  –دون استثناء  –القرآن الكرمي يؤكّد أنّ أهل النار .. 
) y7 Ï9≡x‹ x. ÞΟ ÎγƒÌ� ãƒ ª! $# öΝ ßγ n=≈ yϑôã r& BN≡u� y£ym öΝ Íκ ö� n=tæ ( $ tΒuρ Ν èδ tÅ_ Ì�≈ y‚Î/ z ÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# (       

  ] ١٦٧: البقرة [ 

) šχρß‰ƒÌ� ãƒ β r& (#θã_ã� øƒs† zÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# $ tΒuρ Ν èδ šÅ_Ì�≈ sƒ¿2 $ pκ ÷] ÏΒ ( óΟßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×ΛÉ)•Β (  
  ] ٣٧: املائدة [ 

فريق تثقل موازينة ، وفريـق ختـف   .. امة ينقسم املكلّفون إىل فريقني يويوم الق.. 
أدت م تلك الشقوة اليت  (والذين خفّت موازينهم نتيجة غلبة شقوم عليهم .. موازينه 



) )Îω� Βt$ ©x$!u ‘u/•7y 4 (  ٢                  
ويأتيهم الرد من اهللا تعاىل ، ال .. يطلبون اخلروج من النار  )يف حيام الدنيا إىل الضالل 

  ..كما يريدون 
) # sŒÎ*sù y‡ ÏÿçΡ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# Iξsù z>$ |¡Σr& óΟ ßγoΨ ÷� t/ 7‹ Í≥ tΒöθ tƒ Ÿω uρ šχθä9u !$ |¡tF tƒ ∩⊇⊃⊇∪ yϑ sù ôM n=à) rO 

… çµãΖƒÎ—≡ uθtΒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßsÎ=øÿ ßϑø9$# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅ tΒuρ ôM¤ÿ yz … çµãΖƒÎ—≡uθ tΒ š� Í×̄≈ s9 'ρ é'sù tÏ%©!$# 

(# ÿρç� Å£yz öΝ ßγ |¡àÿΡr& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγ y_ tβρ à$Î#≈yz ∩⊇⊃⊂∪ ßx xÿ ù=s? ãΝßγ yδθã_ãρ â‘$̈Ψ9$# öΝèδ uρ $ pκ�Ïù šχθßs Î=≈ x. ∩⊇⊃⊆∪ 

öΝ s9 r& ôä3s? ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷Gè? ö/ä3 ø‹n= tæ Ο çFΖ ä3sù $ pκ Í5 šχθç/ Éj‹s3 è? ∩⊇⊃∈∪ (#θ ä9$s% $uΖ −/ u‘ ôM t7n= xî $ uΖ øŠn=tã $ uΖè? uθ ø)Ï© 

$ ¨Ζà2 uρ $ YΒöθs% šÏj9!$ |Ê ∩⊇⊃∉∪ !$oΨ −/ u‘ $ oΨ ô_ Ì�÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ ÷β Î*sù $tΡ ô‰ ãã $ ¯Ρ Î*sù šχθßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊃∠∪ tΑ$s% 

(#θä↔|¡ ÷z$# $pκ� Ïù Ÿωuρ ÈβθßϑÏk=s3 è? (   ] ١٠٨  – ١٠١: املؤمنون [   
.. ، وال خيرجون منها أبـداً   افيها جمرد ما دخلوا أبوا ( * )فأهل جهنم سيخلدون

  ..وكذلك األمر بالنسبة ألهل اجلنة 

                                                           
حسب األجبدية القرآنية و ،) حوار أكثر من جريء ( الكُربى بينت يف كتاب املعجزة  -  ( * )

 : للعبارة القرآنية كيف أنّ القيم العددية ، بينت) إحدى الكُبر : ( املكتشفة يف النظرية اخلامسة 
) $ tΒuρ Ν èδ $ pκ ÷] ÏiΒ tÅ_ t� ÷‚ßϑÎ/ (  ] ة ،  ] ٤٨: احلجرة من اجلنر عدم خروج أهل اجلنصواليت ت

$ (تساوي القيمة العددية للعبارة القرآنية  tΒuρ öΝèδ $ pκ÷] tã tÎ6Í← !$tó Î/ (  ] ١٦: االنفطار[  رصوواليت ت ،
  ..عدم غياب أهل النار عن النار 

) ρuΒt$ δèΝ ΒiÏ]÷κp$ /Îϑß‚÷�t_Åt (   =١٠٥  

) ρuΒt$ δèΝö ãt]÷κp$ /Îót$!←Í6Ît (   =١٠٥  
على توازن عدم خروج أهل اجلنة من اجلنة ، مع ) إضافة للبيان اللغوي ( ويف هذا بيانٌ رقمي .. 

  ..عدم خروج أهل النار من النار 
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) (#þθ è=äz÷Š$$ sù z>≡uθ ö/ r& tΛ ©yγ y_ š Ï$Î#≈yz $pκ� Ïù ( }§ ø⁄Î7 n=sù “ uθ÷W tΒ šÎ� Éi9s3 tGßϑø9$# (   ] النحل :
٢٩ [  

) (#þθ è=äz÷Š$# z>≡ uθö/ r& zΝ̈Ψ yγy_ tÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù ( š[ ø♥ Î7 sù “ uθ÷W tΒ tÎ� Éi9s3 tGßϑø9$# (  ] ٧٦: غافر [  

ويف سورة الزمر ينقسم الناس يوم القيامة إىل قسمني ال ثالث هلما ، قسم يدخلُ .. 
  ..جهنم خالداً فيها ، وقسم يدخل اجلنة خالداً فيها 

) t,‹ Å™uρ tÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿ Ÿ2 4’ n<Î) tΛ © yγy_ # ·� tΒã— (  ..............Ÿ≅ŠÏ% (# þθè=äz÷Š$# z>≡ uθö/ r& zΟ ¨Ψ yγ y_ 

tÏ$Î#≈ yz $ yγŠÏù ( }§ø♥ Î7 sù “ uθ÷W tΒ šÎ� Éi9x6tGßϑø9 $# ∩∠⊄∪ t,‹ Å™ uρ šÏ%©!$# (# öθ s)̈? $# öΝåκ ®5 u‘ ’ n<Î) Ïπ ¨Ζ yfø9 $# 

# ·� tΒã— ( #̈Lym # sŒÎ) $ yδρâ!% ỳ ôM ys ÏGèùuρ $yγ ç/≡uθö/ r& tΑ$s%uρ óΟ çλ m; $ pκçJ tΡ t“yz íΝ≈ n=y™ öΝ à6ø‹ n=tæ óΟ çFö7 ÏÛ 

$ yδθè=äz÷Š$$ sù tÏ$Î#≈yz (   ] ٧٣  – ٧١ : الزمر [   

βÎ) zΟ¨ (وبالتايل فإنّ الصورة القرآنية ..  ¨Ψ yγ y_ ôM tΡ%x. # YŠ$|¹ó� É∆ ∩⊄⊇∪ tÉó≈ ©Ü=Ïj9 $\/$t↔ tΒ ∩⊄⊄∪ 

tÏVÎ7≈©9 !$ pκ� Ïù $ \/$s) ômr& (   ] م تتابع علهم دورات  ] ٢٣  – ٢١: النبأتعين أنّ أهل جهن ،
بشكلٍ  وهكذا.. عذاب وألوانه املختلفة ، كلّما مضى لونٌ من العذاب تبعه لونٌ آخر ال

إىل األبد  مستمر..  
$! (هذه احلقيقة نراها يف الصورة القرآنية ..  yϑ¯=à2 (# ÿρßŠ# u‘r& β r& (#θã_ã� øƒs† $ pκ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî 

(#ρß‰‹Ïã é& $pκ� Ïù (#θè%ρèŒuρ z># x‹ tã È,ƒÍ� ptø:$# (   ] م حينما يقترب لونٌ  .. ] ٢٢: احلجفأهل جهن
باتجاه اخلروج ) إرادم ( من االنتهاء ، يتجه قصدهم وغايتهم ) حقب ( من العذاب 

وحينما  ،ولكنهم يعودون فيدخلون لوناً جديداً من العذاب  ،من الغم الذي هم فيه 
 يتهم حنو اخلروج منيقترب هذا اللون اجلديد من العذاب من ايته ، يتجه قصدهم وغا
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هذا  ،إىل األبد وهكذا  ،ولكنهم يعودون فيدخلون لوناً جديداً آخر من العذاب  ،جهنم 

≈tÏVÎ7 (ما تصوره هذه الصورة القرآنية ، كتبيان للصورة القرآنية  ©9 !$pκ� Ïù $\/$s) ôm r& ( ..  

≈tÏVÎ7 (وما نراه يف الصورة القرآنية  ©9 !$ pκ� Ïù $\/$s)ôm r& (  رورأنَّ اجلار وا ،) !$ pκ�Ïù ( 

م على كلمة قُد) $ \/$s) ômr& ( ،  ، ًفالعبارة وهذا ليس عبثا) tÏVÎ7≈ ©9 !$ pκ�Ïù ( ن مسبيلةَ أت
لبثهم ، واليت هي كما يؤكِّد القرآن الكرمي يف العديد من آياته خلود ال خروج منه ، 

(s$/\$ (وتأيت كلمة  ôm r& ( ن لنا ماهه لتبية هذا اللبث بأننا  –يألوان خمتلفة من  –كما بي

�tÏVÎ7≈©9 !$pκ (إنما يقول ) البثني أحقاباً فيها ( فاهللا تعاىل مل يقل .. العذاب  Ïù $\/$ s)ôm r& (  ،
  ..ماهيته أحقاب خمتلفة من العذاب  )الذي ال خيروجون من حالته ( فيها  مبعىن أنَّ لبثهم

 ..ة التالية تؤكّد هذه احلقيقة والصورة القرآني..  
) y7 Ï9≡sŒ ×Πöθ tƒ ×íθßϑøg ¤Χ çµ©9 â¨$̈Ψ9 $# y7 Ï9≡sŒ uρ ×Πöθ tƒ ×Šθßγô±̈Β ∩⊇⊃⊂∪ $tΒ uρ ÿ… çνã�½jz xσçΡ �ωÎ) 9≅ y_ L{ 

7Šρß‰÷è ¨Β ∩⊇⊃⊆∪ tΠöθ tƒ ÏN ù' tƒ Ÿω ãΝ̄= x6s? ë§øÿ tΡ �ωÎ) Ïµ ÏΡøŒÎ*Î/ 4 óΟ ßγ÷Ψ Ïϑsù @’ Å+ x© Ó‰‹Ïè y™ uρ ∩⊇⊃∈∪ $ ¨Βr' sù tÏ%©!$# 

(#θà) x© ’ Å∀ sù Í‘$̈Ζ9 $# öΝ çλm; $ pκ� Ïù ×�� Ïùy— î,‹ Îγ x©uρ ∩⊇⊃∉∪ šÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# 

ÞÚö‘F{$# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ ×Α$̈èsù $ yϑÏj9 ß‰ƒÌ� ãƒ ∩⊇⊃∠∪ * $ ¨Βr& uρ tÏ%©! $# (#ρß‰Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pgø:$# 

tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ �ωÎ) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρä‹øg xΧ  (   ]
   ] ١٠٨  – ١٠٣: هود 

$ (إنّ املعين بالسماوات واألرض يف العبارة القرآنية ..  tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÞÚö‘F{$# uρ ( ال عن مساوات الدنبديا وأرضها، هو مساوات اآلخرة وأرضها ، بعد أن ت ) 
tΠöθ tƒ ãΑ £‰t7 è? ÞÚö‘F{$# u� ö� xî ÇÚ ö‘F{$# ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#uρ ( (   ] وهذه العبارة..  ] ٤٨: إبراهيم ) $tΒ 
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ÏM tΒ# yŠ ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{$# uρ (  ة  –تعين اخللودوهي  –سواٌء ألهل النار أم ألهل اجلن

≈#tÏ$Î (متكاملة مع العبارة القرآنية اليت تسبقها مباشرة  yz $ pκ�Ïù ( ..  

�ω (واملسألة اليت حار ا الكثريون ، هي إدراك دالالت العبارة القرآنية ..  Î) $ tΒ u !$ x© 

y7 •/ u‘ 4 (  ..ا إدراكاً سليماً ، علينا أن نن النقاط التالية وإلدراك دالالبي:  
من النـار ،   تبيان القرآن الكرمي أنه لن خيرج أي من أهل النار ،  يف رأينا –]  ١[ 

 (ولذلك فإنّ أي تصورٍ لتأويل هذه العبـارة   ..ولن خيرج أي من أهل اجلنة ، من اجلنة 
�ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  غري سليم رها تعين خروج قسمٍ من أهل النار من النار ، هو تصوبأن

م من أهل اجلنـة  ، ألنه يناقض صريح القرآن الكرمي ، وألنه سيعين بالضرورة خروج قس
فاآلية اليت تتحدث عن أهل النار تتلوها آيةٌ تتحدث عن أهل اجلنة بصـياغة   ..من اجلنة 

�ω (، حيث ترد العبارة مشاة متاماً  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘  ( يف اآليتني..  

) ’ Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ( 
) ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( (  
نّ بعض الداخلني إىل النار سيخرجون منها إاألقوال والروايات اليت تقول  –]  ٢[ 

أقوال وروايات ال تناقض صريح القرآن الكرمي فحسب ، وإنمـا  ، ويدخلون اجلنة ، هي 
  .. افتراه اليهود على اهللا تعاىلينقضها القرآن الكرمي مبيناً أنها أقوالٌ وروايات تماثل ما 

) (#θ ä9$ s% uρ  s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ö≅ è% öΝ è? õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «! $# # Y‰ ôγ tã  n= sù y# Î= øƒ ä† 

ª! $# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊃∪ 4’ n? t/  tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ 

 Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz (   ] ٨١ – ٨٠: البقرة [   ..
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 تعاىل ، والذي يبين القرآن الكرمي فسـاده ، كيـف   فكيف يكون افتراء اليهود على اهللا

لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَـى  نترك اإلجابة  !!!..يكون حقيقةً عندنا وجزءاً من عقيدتنا ؟
هِيدش وهو عمالس ..   

  ..ا لكلِّ من ينظر نظرة تدبرٍ يف دالالتؤكّد هذه احلقيقة  والصورة القرآنية التالية
) óΟ s9 r& t� s? ’ n<Î) š Ï%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁtΡ zÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ öθ tãô‰ ãƒ 4’ n<Î) É=≈ tF Å2 «!$# zΝä3 ósuŠÏ9 

óΟ ßγ oΨ÷� t/ ¢Ο èO 4’ ¯<uθ tGtƒ ×,ƒÌ� sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθàÊ Ì� ÷è•Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ ¯Ρr' Î/ (#θä9$s%  s9 $ oΨ ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# Hω Î) 

$ YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰ ÷è̈Β ( öΝ èδ ¡� xî uρ ’Îû Ο ÎγÏΨƒÏŠ $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (   ] ٢٤ – ٢٣: آل عمران [   

�ω ( إنّ اجلزم بأنّ املقصود بالعبارة القرآنية –]  ٣[  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  هو خروج
لو كان سليماً ولو كان ال ينايف صـريح القـرآن    –بعض أهل النار من النار ، يقتضي 

 –فالعـاقلون  ) .. ن شاء ربك إالّ م( ود هذه العبارة القرآنية على الشكل ور –الكرمي 
، إضافة إىل أنّ هـذا  ) ما ( دون كلمة ) ن م( تناسبهم كلمة   –كأهل النار وأهل اجلنة 

$ (وبالتايل ال ميكن اجلزم بأنّ كلمة .. اجلزم يقتضي خروج بعض أهل اجلنة من اجلنة  tΒ 

  ..العاقلني الداخلني يف النار ، أو يف اجلنة  تعين جمموعة من )
$ (ولربما حيلو لبعضهم أن يزعم بأنَّ كلمة  tΒ (   ـةيف هذه العبارة القرآني) �ω Î) $ tΒ 

u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  هي مبعىن كلمة ) نم ( وذلك هروباً من مواجهة حقيقة عدم خروج أي ،

$ (دالً صحةَ هذا الزعم ، فلماذا كلمة لو فرضنا ج .. نقول.. هل النار من النار أمن  tΒ 

�ω (يف العبارة القرآنية املتعلّقة بالنار  ) Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  هي مبعىن ) هلمكما حيلو ) من 

$ ( كلمةو،  tΒ (  ة بيف العبارة املتعلّقةاجلن) �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( (  ليست مبعىن )  ـنم (
الء وأهل اجلنة ليسوا عقالء مبنظار املُعرضني عن دالالت كتاب فهل أهل النار عق!!! .. ؟
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$ (فكلمة  ، طبعاً املسألة ليست كذلك!!! .. اهللا تعاىل ؟ tΒ (  يف العبارتني هم مبعنا ) ما
  ) ..من ( ألتت يف كتاب اهللا تعاىل ) من ( ولو كانتا مبعىن ) 

$ ( ملّا كان ورود كلمة  –]  ٤[  tΒ (  دون كلمة )من  (ةيف العبارة القرآني ) �ω Î) 

$ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  فيد اجلزم باستثناء بعض أهل النارة   –ال يكمـا    –أو بعض أهل اجلن
فإنّ ذلك ال يقتضي وال يفرض أنّ هذه العبارة القرآنية تعين استثناًء مـن زمـن   .. رأينا 

ال ي التام ي إىل أنّ اخللودـة ، جلميـع   اخللود ، ألنّ ذلك سيؤدد يف النار وال يف اجلنوج
�ω (، كون العبارة ذاا الداخلني يف النار ويف اجلنة دون استثناء  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘  (  تـرد

وهذا يناقض صريح البيان القرآين يف العديـد مـن   .. بالنسبة للنار واجلنة بذات الصياغة 
  ..بالنسبة ألهل اجلنة وأهل النار  ا اخللودفيه اُهللا تعاىل ، واليت يؤكّداآليات الكرمية 

�ω ( إنّ القول بأنّ العبارة القرآنية –]  ٥[  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (   تعين استثناء زمـن
هـذا   ..وقوف أهل املوقف يف املوقف ، أو زمن عمرهم يف الدنيا ، أو يف عامل الـربزخ  

š (العبارة القرآنيـة  يناقض كون الصورة القرآنية السابقة هلذه  القول Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ 

ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ( ـة  ، ف تعين املرحلة بعد دخول النارالعبارة القرآني) ’ Å∀ sù 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ö(  ة يف تبيانذلـك أنَّ اخللود املعين هو بعد دخول النار وليس قبل واضحة جلي ) 

’ Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) 

$ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ( ..  وأيضاً العبارة) ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: واضحة جلية يف تبيان أنَّ هذا اخللـود   ) #$

’ ( وليس قبـل ذلـك   هو بعد دخول اجلنة Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( (  .. وكلّ ذلك ) ة أم ألهل النارهو بعـد  ) سواء ألهل اجلن
  .. وبعد عامل الربزخ ، املوقف ، وبالتايل بعد الدنيا 
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 ]٦  [–   م لفتـرةة على أنّ اخلارجني من النار بعد عذاتأويل هذه الصورة القرآني

�ω ( هم العبارة القرآنيةحمددة ، والذين تعني Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (   دث عـنيف اآلية اليت تتح

�ω ( النار ، هم ذام الذين تعنيهم العبارة Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( (   ث عـنيف اآلية اليت تتحد
ما بعد هذا اخلـروج ،   زمنأي أنّ اخلارجني من النار اُستثين من خلودهم فيها  ..اجلنة 

بعد   –زمن لبثهم يف اجلنة اليت دخلوها بعد خروجهم من النار ، وهؤالء ذام  وهو ذاته
اُستثين من خلودهم يف اجلنة زمن وجودهم يف النار ، قبل جميـئهم إىل    –دخوهلم اجلنة 

 (هذا التأويل غري سليم ، ألنّ ابتداء اآلية اليت تتحدث عن أهل النار بالعبـارة   ...اجلنة 
$ ¨Β r' sù t Ï% ©! $ * (، وابتداء اآلية اليت تتحدث عن أهل اجلنـة بالعبـارة    ) #$ ¨Β r& uρ t Ï% ©! $# (  ،

   ..يؤكّد لنا أننا أمام فريقني خمتلفني ، ولسنا أمام فريقٍ واحد 
óΟ (قوله تعاىل  –]  ٧[  ßγ ÷Ψ Ïϑ sù @’ Å+ x© Ó‰‹ Ïè y™ uρ (    يصف لنا الشقاء والسـعادة مـن

حكم اهللا تعاىل عليه بالشقاء فلن يكـون سـعيداً ،    ومن.. منظار علم اهللا تعاىل املطلق 
ولذلك فإنّ القول بأنّ بعض الذين شقوا سيخرجون من النـار  .. وستالزمه صفة الشقاء 
وصف هلؤالء بأنهم من الذين سعدوا ، وهذا ينـايف   –يف النهاية  –ويدخلون اجلنة ، هو 

  ..وصف اهللا تعاىل هلم بالشقاء 
فهو يعين سرمدية النهايـة ،  .. ود مسألةٌ تعين عدم الوصول إىل اية اخلل –]  ٨[ 

  ..وال يعين سرمدية البداية 
) $ tΒuρ $uΖ ù=yè y_ 9� |³t6 Ï9 ÏiΒ š�Î=ö6 s% t$ ù#ã‚ ø9 $# ( ' Î*sù r& ¨M ÏiΒ ãΝ ßγ sù tβρà$Î#≈ sƒø:$# (  ] ٣٤ :األنبياء [   

) tβρä‹ Ï‚−Gs? uρ yì ÏΡ$|Á tΒ öΝ ä3ª=yè s9 tβρà$é# øƒrB  (  ] ١٢٩: الشعراء [   

�ω ( ولذلك فإنّ العبارة القرآنية..  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  ال ميكن أن تكون استثناًء من
اخللود ، ألنّ دخول بعض املكلّفني إىل النار يف البداية مثّ خروجهم منها ودخوهلم اجلنة ، 
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بال اية  –دون انقطاع  –يتناىف مع مفهوم اخللود الذي يعين استمرارية الوجود للشيء 

أو فيهـا بـاخللود ،    وجوده وبالتايل فالذي دخل النار مثّ خرج منها ال ميكن وصف ..
وكذلك األمر بالنسبة للـذي تـأخر   .. خلوداً تستثىن منه مرحلة ما بعد اخلروج  اعتباره

انقطاع يناقض  دخوله إىل اجلنة ، فال يمكن استثناء تأخره من اخللود ، ألنّ هذا االستثناء
  ..مسألة اخللود من أساسها 

’ ( يف الصورة القرآنيـة  –]  ٩[  Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š Ï$ Î#≈ yz 

$ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ( ةلو متّ سحب العبارة القرآني ، ) 
�ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  على االستثناء الزمين للخلود ، لتناىف ذلك مع منطق االستثناء ذاته ..

واملستثىن هنا  ..اجلزء األقلّ من املُستثىن منه  –بشكلٍ عام  –فمن املعلوم أنّ املُستثىن هو 
ن ، وهذا يكو) حسب تفسريهم ( هو اخللود بكامله ما عدا فترة اللبث احملدودة يف النار 

.. عظم املستثىن منه ، ألنّ اخللود الائي ، ومهما حذف من الالائي يبقـى ال ائيـاً   م
ض فيه أن يكون هـو اجلـزء   رتفهل يعقل أن يكون املُستثىن الائياً ، يف الوقت الذي يفْ

  ..اجلزء احملدود  –على األقلّ  –األقلّ ، أو 
  ..حقيقة ما نذهب إليه  اآلية الكرمية التالية ، تؤكّد –]  ١٠[ 
) tΠöθ tƒ uρ óΟ èδ ç� à³øts† $YèŠÏΗsd u� |³÷èyϑ≈ tƒ ÇdÅg ø:$# Ï‰ s% Ο è? ÷� sYõ3 tGó™$# z ÏiΒ Ä§Ρ M} $# ( tΑ$ s%uρ Ν èδäτ!$ uŠÏ9 ÷ρ r& 

zÏiΒ Ä§Ρ M}$# $ oΨ −/ u‘ yì tFôϑtGó™ $# $uΖ àÒ÷è t/ <Ù÷è t7Î/ !$ oΨ øó n=t/ uρ $ uΖ n=y_ r& ü“Ï%©! $# |M ù=§_r& $ uΖ s9 4 tΑ$s% â‘$̈Ψ9 $# 

öΝ ä31 uθ÷W tΒ tÏ$Î#≈ yz !$yγŠÏù �ω Î) $ tΒ u !$x© ª! $# 3 ¨β Î) y7 −/ u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ=tæ (   ] ١٢٨: األنعام [   

�ω (فالعبارة القرآنية ..  Î) $ tΒ u !$ x© ª! تقع بني عبارتني ، تصور كلٌّ منهما خطاباً  ) 3 #$

$tΑ (العبارة السابقة هلا .. مباشراً  s% â‘$ ¨Ψ9 $# öΝ ä31 uθ ÷W tΒ t Ï$ Î#≈ yz !$ yγŠ Ïù (  ًر خطاباً مباشراتصو

β¨ (والعبارة التالية هلا .. إىل الكافرين الذين يستحقّون اخللود يف النار يف املوقف  Î) y7 −/ u‘ 
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íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ (  ر خطاباً مباشراً إىل الرسولتصو ،r   ولكلِّ مؤمنٍ مستمعٍ آليـات اهللا
  ..تعاىل 

 ..ةوبالتايل فالعبارة القرآني ) �ω Î) $ tΒ u !$ x© ª! ، تتعلّق بالعبارة اليت تسبقها تعلّـق   ) 3 #$
وتتعلّق بالعبارة اليت تليها تعلّق النتيجة مبقدمتها ، فمشيئة اهللا  ،تبيان ملاهية اخللود يف النار 

تعاىل هلذا اخللود ، هي نتيجة إحاطة حكمة اهللا تعاىل جبعل الكافرين خالدين يف النـار ،  
  ..لمه جلّ وعال حبقيقة استحقاق هؤالء هلذا اخللود ونتيجة ع
β¨ (العبارة القرآنية  –]  ١١[  Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (  ةيف الصورة القرآني) $ ¨Β r' sù 

t Ï% ©! $# (#θ à) x© ’ Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ� Ïù ×�� Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (    هي تفصيلٌ وتبيـانٌ للعبـارة ،

�ω ( القرآنية اليت تسبقها Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ( ..  

�ω (إنّ املشيئة ..  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (  ـة   –كما رأينا  –هييتسخري األسباب املاد )

β¨ ( حقيق املراد ، وهذا ما تنطق به العبارة القرآنيةلت) الفعل  Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (  ..

�ω (وبالتايل فالعبارة القرآنية  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 (   ات دوام اخللود ، املرافـقر لنا حيثيتصو
إىل النـار ،   استثناء بعض الداخلني –أبداً   –لدوام مساوات اآلخرة وأرضها ، وال تعين 

وهذا ما رأيناه يف النقاط السـابقة  .. استثناًء من زمن اخللود يف النار  –أبداً   –وال تعين 
..  

¹ (العبارة القرآنية   –]  ١٢[  !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (   ـةاية الصورة القرآني يف) * 
$ ¨Β r& uρ t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© 

y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  ،  وهي ترتبط جبميع .. تعين عطاًء غري منقطعٍ وغري منقوص
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فال يستطيع أحد أن يربهن بأنها ال تتعلّق بالعبارة .. عبارات اآلية الكرمية اليت تنتمي إليها 

�ω ( اليت تسبقها Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ( ..  

¹ ( وإذا نظرنا إىل العبارة القرآنية !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  ـةمن منظار العبارة القرآني ) 

�ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ( ..    فكيف يكون النقصان من اخللود واالنقطاع عن جـزٍء منـه )
  .. !!!منقوصٍ ؟  عطاًء غري منقطعٍ وغري) أنّ كلمة إالّ استثناء  همحسب تفسري

�ω ( وهكذا نرى أنّ العبارة القرآنية. .... Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘  ( استثناًء ، ال من ليست
سواٌء  –وإنما تدلّ على أنّ اخللود .. زمن اخللود ، وال من أهل النار ، وال من أهل اجلنة 

الّ مبشيئة اهللا تعـاىل ،  ال يكون إ –ألهل النار أم ألهل اجلنة أم لسماوات اآلخرة وأرضها 
  ..وحتت قيوميته جلّ وعال 

š ( تقدير الصورة القرآنية اًإذ..  Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) 

$ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (  .. دائم أهل النار يف النار ، هو خلود أنّ خلود
وهـذا الـدوام   .. السماوات واألرض بعد أن تبدال يف اآلخرة دائمتان ال تفنيان  ، ألنّ

واخللود ما كان ليكون إالّ مبشيئة اهللا تعاىل ، فحيثيات عدم الفناء ليست نابعةً مـن ذات  
اجلنة ، وال من ذات النار ، وال من ذات من فيهما ، إنما هي نتيجة تسخري أسباب هـذا  

وكذلك األمـر يف تقـدير الصـورة    .. راد اهللا تعاىل بدوام هذا اخللود اخللود لتحقيق م
$ * (القرآنية  ¨Β r& uρ t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ �ω Î) 

$ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ ( ..  

β¨ ( عبارة القرآنيةويف املقابلة بني ال..  Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ ( ةوبني العبارة القرآني 

) ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  ر لنا الفارق بني مفهوم مشيئة اهللا تعاىل يف الدنيايصو بيانٌ إهلي ،
  ..، وبينه يف اآلخرة 
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 لألسباب ، لتحقيق مـراد  رأينا أنّ مشيئة اهللا تعاىل يف الدنيا هي تسخري اهللا تعاىل.. 

وأنّ هـذه األسـباب مسـخرةٌ    .. ، ولتحقيق مراد البشر ) اإلرادة الكونية ( اهللا تعاىل 
يف اآلخرة بينما مشيئة اهللا تعاىل .. للمؤمنني والكافرين على حد سواء ، وباحليثيات ذاا 

هل النار ، دون أن تـرتبط  إلرادة اهللا تعاىل الكونية بالنسبة أل ختتلف بأن تكون مسخرةً
وقد رأينا كيف أنّ أهل النـار ال  .. بني أيديهم  أبداً ، ودون أن تفعل األسباب بإرادم

  ..ميلكون سوى إرادة اخلروج من النار ، وال ميلكون أي مشيئة 
تعين فعل اهللا تعاىل وتسـخريه   –بالنسبة ألهل النار  –ولذلك فمشيئة اهللا تعاىل .. 

ث تحقِّق مراد اهللا تعاىل يف عدم فناء النار ، وهذا ما تصوره الصورة القرآنية لألسباب حبي
) �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (  .. عطاًء من اهللا تعاىل  –أبداً  –وال تعين

  ..يا ألهل النار بأن يسخر األسباب بني أيديهم ، كما كان األمر يف احلياة الدن
بينما مشيئة اهللا تعاىل بالنسبة ألهل اجلنة ، إضافة إىل أنها تعين حتقيـق مـراد اهللا   .. 

تعاىل يف عدم فناء نعيم اجلنة ، فإنها تعين عطاًء من اهللا تعاىل ألهل اجلنة بأن تصبح إرادم 
  ..مشيئة ، حبيث يزول الفاصل بني إرادم وما يشاؤون كما رأينا 

قيقة نراها يف االرتباط بني العبارتني القـرآنيتني املتتـاليتني يف الصـورة    هذه احل.. 
�ω (القرآنية  Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  .. بالنسبة لإلنسان  –فمشيئة الدنيا– 

بينما مشيئة اآلخرة بالنسـبة ألهـل   .. عطاٌء منقوص ، ألنها حتتاج إىل العمل باألسباب 
  ..عطاٌء غري منقوص  –ضمن إطار مشيئة اهللا تعاىل  –اجلنة ، هي 

والقول بأنَّ مجيع الداخلني إىل النار ال خيرجون منها ، ال يعين أنهم متساوون يف .. 
(( ، وكلٌّ مـن أصـحاب النـار    )) واجلنة أيضاً درجات (( العذاب ، فالنار درجات 
اسبة مع حصيلة عمله الذي عمله يف حياته يدخل الدرجة املتن)) وكذلك أصحاب اجلنة 

ودخول النار ودخول اجلنة ، هو نتيجة حصيلة أعمال اإلنسان يف كامل حياتـه  .. الدنيا 
  ..الدنيا 
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فإنَّ كالً من )) وكذلك يف اجلنة (( وحىت يف الدرجة الواحدة من درجات النار .. 

حسب املاهية اجلسدية )) هل اجلنة وباللذّة بالنسبة أل(( أصحاب هذه الدرجة حيس باألمل 
  ..حسب معيارٍ يتعلّق بنتيجة أعمال اإلنسان يف حياته الدنيا  –أصالً  –اليت خلقَت 

لكـلٍّ منـهم   )) وكذلك أصـحاب اجلنـة   (( من هنا نرى أنّ أصحاب النار .. 
ـ  (( خصوصيته اليت اليت متيزه عن غريه يف اإلحساس بعـذاب النـار    ة وبلـذّة اجلن (( ،

  ..جازي هو اهللا تعاىل ، وهو العامل علماً مطلقاً حبقيقة األمور واألشياء فاملُ
علـى العبـارتني    –بشكلٍ مركّـز   –ويف هذا السياق من البحث ألقينا الضوء .. 
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u� ö� xî 7Œρ ä‹ øg xΧ (  تني   –هنا  –، واكتفيناهلاتني العبارتني القـرآني بذلك ، كتفسريٍ لُغوي ..
ومن خالل  –بشكلٍ مفصل  –متّ شرحها مسألة هي نما مسألةُ عدم اخلروج من النار بي

) جريء  حوار أكثر من( يف كتاب املعجزة الكُربى  –) العددية ( معجزة إحدى الكُبر 
..  

 
 


