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 ُمقدِّمة
 ةؿه اعمسقحقعؾ  مع ما شم   سمشؽل يتـارم ضمفـمومممـلم قمن  ما ؾمؿعت من مؾحدين ايمثػمً 

 يتؾخص شمعؾقؿفم ذم: و  اعم حبقمن اهلل

يستؿعوا ان اهلل ؾمقعاىمب همالء اًمذين مل و هو مؽان قمؼاب االذار ضمفـمن إ

ًموصاياه سمندظماهلم ذم طمػره يمبػمه شمرشمػع مـفا أًمسـة اًمؾفب احلارق اًمذي 

  .االسمد سمدون شموىمفإمم  ه يمل حلظهؾمقحؽمىمون سم

اعم خؾِص ًمؾبنميه صار هو مصدر و ان هذا اًمنمح اًمبعقد قمن اهلل اعم حبطمّتى و

  :اًمورىمه اًمراسمحه قمـد يمل مؾحد ومقتػاظمرون ىمائؾلمو اًمسخريه

أكا يمنكسان ال اؾمتطقع ان اطمرق  ،الكه مل حيبه اًمذي حيرق ؿمخًص من هذا االًمه ا

قمغم  ما اًمػائده من ان اقماىمبو ،مل يستؿع إزمي طمّتى  اصبع اطمد الكه مل حيبـي او

 ان هذا االًمه ال يدقمـي اطمؽمق. طمّتى اومعال وىمتقه زمـقه سمعؼاب اسمدي ال يـتفي

تـػذ من اًمتلمل من ًمؽي ال اؾم اضمديدً  اسمل يمؾام اطمؽمق يصـع زم ضمؾدً اكتفى و

  .وقمن أي حمبة شمتحدصمون أي إًمه هذا .اًمعؼاب

طئان الهنم مل يعروموا اهلل ذم طمؼقؼتهو اعمعـي اعمؼصود و ذم طمؼقؼة االمر ومنن اجلاكبان خم 

ىمبل ان طمّتى  ،اًمػفم اعمسقحي ًمه مـذ اًمؼرون االوزمو سمحسب اًمؽتاب اعمؼدس ضمفـممن 

  .زمـهاي كؼد ًمؾجحقم ذم شمؾك االو يظفر االحلاد



أصل كلمة جهنم التي استخدمها الكتاب المقدس  
 للتعبير عن مكان وجود االشرار  

ضماء قمـه ذم و (وادي هـوم)ختؼمكا ىموامقس اًمؽتاب اعمؼدس ان اصل يمؾؿة ضمفـم هي 

  :ىماموس اًمؽتاب اعمؼدس

هو اؾمم اًموادي اًمذي يؿر إمم اجلـوب واًمغرب من مديـة اًمؼدس: وادي 

: 18و 8: 15يش )، أو وادي اسمن هـوم 31: 11 وكح 18: 15يش )هـوم 

  (11: 23مل  2)، أو وادي سمـي هـوم (16

يمان احلد اًمػاصل سملم كصقبي يمل من هيوذا ومؼد  .ويمان هلذا اًموادي أمهقة يمبػمة

وقمغم احلرف اجلـويب اعمنمف قمؾقه سمـي ؾمؾقامن مرشمػعة ًمؽؿوش إًمه  .وسمـقاملم

  (.7: 11مل  1)موآب 

: 28أظمبار  2و 3: 16مل  2) طماز ومـسى أوالدمها سماًمـاروذم اًموادي أضماز ا

  (.6: 33و 3

واسمطل يوؿمقا قمباده موًمك طمقث يمان اًمرضمل يعؼم اسمـه أو اسمـته ذم اًمـار ذم 

 2) اًموادي طمقـام كجس اًموادي واعمرشمػعات سمعظام األموات وسمؽٌ اًمتامصمقل

  (.5و 4: 34أظمبار  2و 14-11: 23مل 

وهؽذا اؾمتؿر  .ومؽان اًمضباب سمؾوقمتفا سصمم ضمعل اًموادي مزسمؾة اًمؼد

اطمتؼار اعمؽان طمتى ؾمؿى اًمقفود مؽان اهلالك قمغم اؾمؿه ومن هـا وًمدت 

طمقث  (.15: 23و 28: 11و 22: 5مت )يمؾؿة ضمفـم، أي وادي هـوم 
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مت )اًمبؽاء ورصير األؾمـان، وطمقث اًمـار األسمدية واًمعؼاب اًمدائم ًمؾخطاة 

 (.4: 2سمط  2و 44 -43: 9ومر  46: 25

وىمد  .ويسؿى اجلزء اًمنمىمي مـه شموومة .ويسؿى وادي هـوم اًمقوم وادي اًمرسماسمة

 (11: 23مل  2و 6: 19و 32و 31: 7ار )أـمؾق قمؾقه ارمقا اؾمم وادي اًمؼتل 

(1).  

مؽان يماكت شمؼدم ومقه اًمذسمائح اًمبنميه ًمإلًمه موًمك إمم  هؽذا وملصل اًمؽؾؿه يرضمعو

مؽان يعؼم قمن ما يصل كرى  ومفي يمام ،ًمهومقؼدم اًمالسماء اسمـائفم يمضحقه ًمػميض قمـفم اإل

اكه يؼدم طمّتى  من يبحث قمن ـمرق اظمري إلؿمباقمهو إًمقه طمال اإلكسان اًمبعقد قمن اهلل

سمنرادشمه و ومقحرق االكسان كػسه سملقمامل يديه .اكه يؼدم ظمدمه ًمإلًمه ااسمـائه ًمقحؽمىموا فماكً 

  .احلره

ق اها االكسان يمـتقجه هل كػفم من هذا ان ضمفـم هي ممر او مؽان سمه كار ماديه حيؽم

  ؟يمام ذم وادي هـوم هذا ألومعاًمه

 ; ًمقست اها كار من االؾماسو ًمقست مؽان و إلن ضمفـم هي طماًمه ،هذا همػم صحقح

سمل ضمفـم  ًمقست مؽان مادي خمؾوق سمه كار ماديه ظمؾؼفا اهلل ًمتعذيب اًمبنمومجفـم  ،كعم

رسمام هذا ما  ،قمذاٍب مادي من أي اهذا هو االؿمد أعمً و االهمؽماب قمن اهللو هي طماًمة اًمبعد

اًموطمده يمؾفا طماالت ًمؾغرسمه قمن و اًمقلسو يشعر سمه اًمبعقد قمن اهلل األن من طماًمة احلزن

  .من أي قمذاب أظمر ااهلل أيمثر ايالمً 

يمل مؼطع من هذه االضماسمه اعموضمزه ًمـعرف ان يماكت شمتطاسمق مع  او ؾمـدرس معً 

!قجة اًمتلصمر سماًمػؽر االحلاديشمعاًمقم اسماء اًمؽـقسه ام اهنا اسمتداع كتو كصوص اًمؽتاب



  ق  امخلو   ي ًّاماد  امكان     تليس  جهنم :اًل وأ  
   :يؼول االب اعمطران ايرصمقئوس

اًمديـوكه االشمقه قمـد طمدوث و سمعد ان شمغادر اًمـػس اجلسد شمـتظر جمئ اعمسقح

سبق سمحسب اقمامهلاو .ىمقامة االضمساد شم ؼقم ذم و ،مع ذًمك هي شمتؿتع سمعرسمون م 

ًمقست ....اهنا ـمرق طمقاة ظماصهقمغم  جيب ان كػفؿفا األمايمن اخلاصه اًمتي

اًمـوس هو اًمذهن اًمسامي )ًمؽـفا امايمن كوؾمقه و سماًمطبع هذه امايمن ضمغراومقه

اكـا   :(2وماًمؼديس مرىمس اومقاكقؽوس يؼول) (....او قمؿق اًمػؽر اًمعؼكم 

ًمؽن  "  اضمسديً  اقمـدما كؼول ان اعمالئؽه شمسؽن ذم اًمسامء ومنكـا ال كعـي مؽاكً 

 ( 3) .اًمو يمـا كسؿقه مؽاكً وطمّتى  "اًمػفم و ي مؽان اؾمؿي من اًمعؼلسماالطمر

  :يؼول اًمؼديس همريغوريوس اًمـقيسو 

همػم و ًمؽـه طماًمه ًمؾـػس همػم مرئقهو هو مؽان ضمفـمال يـبغي ان كظن ان 

 ( 4).ضمسداكقه

كتسائل ما هو و .ذم شمعاًمقم االسماء ًمقس هو مايمن مادي خمؾوق ضمفـمأن كرى  ومؽام

   ؟امل يؽن مؽاكً  إن اإذً  ضمفـم

األن قمـدما  اطماًمة رسمام كشعر اها ضمزئقً  ،هو طماًمة يعقشفا االكسان اًمبعقد قمن اهلل ضمفـم 

مل شمسؿع سمه و طماًمة ال يؿؽن وصػفا الهنا ما مل شمري قملم ،كبتعد قمن اهلل اعم حبو كخطئ

ده اًموطمو اخلوفو اًمقلسو ذم احلزن اكشعر اها ضمزئقً رسمام  ،أ ذن طماًمة اسمديه وموق اعمؽان

هذه احلاًمة اًمتي يضع ومقفا االكسان  .قمـه امن اهلل سمعقدً  اان يؽون االكسان مػرهمً  .اعمره
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ومقخرج كػسه من دائرة  .رومضه هللقمغم  امًص و اقمن اهلل راومًض  اكػسه سمنرادشمه احلره سمعقدً 

 .اًمتؾذذ سماهللو ذم اعملء اًمعشق االهلي

  :االب اعمطران ايرصمقئوس ومالظموس يؼول قمـفا

يتعؾق ًمؽن يمام ىمؾـا من ىمبل و ان ال يتعؾق االمر سملمايمن حمدده من اًمبدهيي

يمطرق طمقاة  ضمفـمو يوضمد ومرق سملم اًمػردوس .االمر سمطرق طمقاة ظماصة

 .ظماصه

وماهلل  .ًمؽن ذم مـظور االكسانو ،اعمؾؽوت ذم مـظور اهللو ال وضمود ًمؾػردوس

 اًمصاحللمو االذارقمغم  يرؾمل كعؿته ًمؽل اًمـاس ـماعما اكه ينمق ؿمؿسه

 ًمو ان اهلل اقمطاكا وصقة ان كحب اجلؿقعو .اًمظاعملمو االسمرارقمغم  يؿطرو

ومؿن اعمستحقل اال حيب اهلل  .طمتي اقمدائـا ومنكه سمال ؿمك يػعل كػس اًمشئو

إال ان يمل ؿمخص يشعر سمؿحبة اهلل سمطريؼة خمتؾػة سمحسب طماًمته  ا،اخلطاه ايًض 

  .اًمروطمقه

ومنكه  اضمقدً  اص ما اسمصارً ًمو يمان ًمدي ؿمخو .احلرقو ًمؾـور ظماصقتان االكاره

ًمؽن و .يستؿتع سمؽل اخلؾقؼةو يستػقد من ظماصقة االكارة اًمتي ًمـور اًمشؿس

اكه قمغم  اسمصاره ومنكه يشعر سماًمضوءو من قمقـقه اًمو وضمد ؿمخص اظمر حمرومً 

ذم طمقاة اًمـػس سمعد مغادرة و ذم احلقاة االشمقه اهؽذا هو احلال ايًض  .طمارق

اؾمتؼبال قمغم  ًمؽـفم ًمن يؽوكوا ىمادرينو اؾموف حيب اهلل اخلطاة ايًض  .اجلسد

 ًمؽـفم ؾمقستؼبؾوكه يمـار طمقث اهنم ًمن يؽوكوا مؼتـلم ًمعلمو ،هذا احلب يمـور

 ( 5) .سمصػمة روطمقهو
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  :يؼول اًمؼديس همريغوريوس اًمـقزكزيو 

سماًمـسبه  اجيب اؾمتؼبال هذه األمور من مـظور أن احلقاة االشمقه ؾمتؽون كورً 

كسؿي هذا و ،"سماًمطبع سمحسب درضمة ـمفارهتا و "ألصحاب األذهان اعم طفره 

هي ؾمتؽون فمؾؿة سماًمـسبة إلوًمئك اًمذين أفمؾم قمضو و .مؾؽوت اًمسؿوات

 ( 6) .اًمتؿققز ًمدهيم اًمتي هي ذم اًمواىمع إهمؽماب قمن اهلل

  :و يؼول د / مورالكد

 –هو اإلكػصال أو اإلسمتعاد قمن امجل يمقان ذم اًمعامل  ضمفـم ،ذم اًمؽتاب اعمؼدس

فمإ .كػسه اهلل سمل  ،ًمقس ومؼط اهللو ،من أية ىمقؿة ،كه اإلومراز قمن أي ؿمئ م 

 (7)  .اطمبوهو من اًمذين قمروموه اأيًض 

  :اًمعالمة أورجياكوس يؼولو 

دمؿع اًمـػس ذم داظمؾفا اقمامال ذيرة يمثػمة وظمطايا قمديدة يليت وىمت  قمـدما

قمـدما دمد اًمـػس اهنا ظمرضمت سمارادهتا من اًمؽمشمقب  ...هذه اًمنمور شمغكم ومقه

اًمؽامل االكسجام مع ذاهتا ؾموف شمتحؿل اًمـػس االم اًمعؼوسمة اًمتي  اًمتدسمػمو

ذاهتا سمخروضمفا احلر وؾموف شمشعر سمعؼوسمة شمغراها وشمشتتفا ظمارج قمغم  ضمؾبتفا

 (8)  “ .هذا اًمتديؼم

، سمل قمدم موَحا ان اًمعذاب ًمقس قمؼاب اهلي اًمؼديس يوطمـا اًمدمشؼي يؼولو 

 ذذ سمه:ـ امؽاكقة اًمنميمة ذم اهلل واًمتؿتع واًمتؾ

ًمؾنميمة  ال يعاىمب أطمد ذم اعمستؼبل، ًمؽن اجلؿقع جيعؾوا أكػسفم مستؼبؾلم اهلل

 (9) ضمفـم!وماًمنميمة ذم اهلل ومرح، سمقـام قمدم اًمنميمة ومقه هو  .اهلل ذم
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  :يؼول اًمؼديس مؼاريوس و

يمام أن ممؾؽة اًمظؾؿة واخلطقئة شمبؼى ظمػّقة رم اًمـػس إمم يوم اًمؼقامة، اًمذى 

ساد اخلطاة أيًضا سماًمظؾؿة اعمختػقة اآلن رم اًمـػس، ومقه ؾموف شم غؿر أضم

ا  ًٍ هؽذا ممؾؽة اًمـور، واًمصورة اًمساموية ـ يسوع اعمسقح ـ يضئ اآلن 

داظمل اًمـػس، ويؿؾك رم كػوس اًمؼديسلم وًمؽـه خمػى قمن قمقون 

اًمـاس، وقمقون اًمـػس ومؼط هى اًمتى شمرى اعمسقح طمًؼا طمتى يلشمى يوم 

سد أيًضا سمـور اًمرب ويتؿجد سمه، ذًمك اًمؼقامة، اًمذى ومقه ؾمق غؿر اجل

 (11) .اًمـور اعمختػى اآلن رم كػس اإلكسان



  جهنمندخل في حالة  و   نحن من نتغرب عن اهلل ا:ثاني   
 يتركنا  ليس اهلل هو منو 

مل خيؾق ًمـا مؽان يسؿي ضمفـم ًمقعذسمـا ومقه سمل هو امل يمام رأيـا ذم شمعاًمقم االسماء ان اهلل 

هذا ما أظمؽمكاه ذم احلقاة سمنرادشمـا راومضلم و ،احلقاهو اًمػرحو سمعدكا قمن اهلل مصدر اًمتعزيه

 .قمؿل اهلل

  :يؼول اًمؼديس سماؾمقؾقوس اًمؽبػم

]اعموت األسمدي[ سمل كحن أكػسـا، ألن أصل  ضمفـماهلل ًمقس مسبًبا ًمعذاسمات 

 (11) .اخلطقة وضمذرها يمائن ذم طمريتـا وإرادشمـا

  :و يؼول االب دوروصمقئوس

 .ألكه ًمقس من َؿن اعمخؾوىمات، وًمقس ًمه مادة ًمقس ًمؾنم وضمود ذم ذاشمه،

إكام اًمـػس سماكحراومفا قمن اًمػضقؾة شمصػم ؿمفواكقة وشمؾد اخلطقة، ومتتلمل طمقث ال 

 .هؽذا شم ـتج اًمـػس اًمنم سمذاهتا، وشمعود شمتلمل مـه .دمد هلا راطمة ـمبقعقة ذم ذاهتا

ؽذا شمتوًمد اًمـار قمن مادة، وهي حترق اعمادة، ه"يؼول همريغوريوس اًمالهويت: 

 (12)."ي ػسد اًمنم اإلكسان اًمنمير

  :اًمؼديس همريغوريوس اًمـقيسو يؼول 

اًمـػس هي اًمتي سمـػسفا شمدين هذه و .اًمـػس هي اًمتي حتؿل قمالمات شمغراها

 اشمرصمي حلاهلا ظمارضًم و شمبؽيو ؾموف شمصخو .ذاهتا سمشده من اضمل امهاهلا

 (13)  .ًمألسمد
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 : ، يؽتبيوطمـا ذهبي اًمػماًمؼديس و

ة فمؾؿ، ؿمعتهأن يستؼبل اًمـور وأغؿض أقملم قمؼؾه ومل يرد ن ي  أإن اظمتار اطمد 

ًمؽـفا شمليت سمسبب ذه اًمشخيص و ،هذا اإلكسان ال شمليت سمسبب ـمبقعة اًمـور

 (14)  .ة، حيرمه من هذه اًمـعؿةاًمذي، سمنرادشمه احلر

  :يؼول د / مورالكدو 

ظمؾؼـا ًمؼد  .ضماذسمقة ذم اًمؽونو روقمةو اطمبً و اإن اهلل هو اًمؽقان االيمثر يمرمً 

 اكحن ًمسـا امورً  .ًمألظمرين سمحبو أن كـتؿي إًمقه ،ظمؾؼـا هلدفو سمنرادة طمره

عدًمه اًمسـا ىمرودً و ،قمارَه  اشمؽرارً و اًمو ظمبـا مرارً و ،ًمسـا أظمطاء قمشوائقهو ،م 

ؾؼـا ألضمؾه   ان ًمـا ؾمقسؿح اًمذي اهلدف –قمن احلقاه من اضمل اهلدف اًمذي ظم 

قمغم  سموؾمعه يؽون ًمن اهلل ننوم – ا ظمري ـمريؼة سملية كحقا ان من ايمثر كـؿو

هذا و ..هو اإلكػصال قمـهو ،طمقاشمـا ـموال ـمؾبـاه ما يؿـحـا أن إال اإلـمالق

 (15) ضمفـم.هو 

  :و يؼول اًمعالمه اورجياكوس

 ذم اؿمعقاء اًمـبي إؿماره ،سماًمواىمع ،إكـا كجد .ومؾــظر ذم ما ىمد شمعـي اًمـار االسمديه

ذم اًمنمر اًمذي و  هلقب كاريممأدظمؾوا ذم :أن كار اًمعؼاب مالزمة يمل إكسانإمم 

يملهنا شمبوح سملن يمل إكسا إكام و ومفذه اًمؽؾامت شمبدو (.11 :51اش )ارضمتم 

سمدل ان ي زج ذم كار أ ظمري أرضمفا ؾمواه من  ،يوىمد ًمـػسه ذر كار شمالزمه

مها  ،اعماده اًمتي شم غذهياو ،إن أود هذه اًمـار .شمتؼدم ذم اًموضمود قمؾقهو ،ىمبل
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 .(12 :3يمو  1) اطمشقًش و اشمبـً و اوًمس اًمرؾمول ظمشبً ظمطاياكا اًمتي ي سؿقفا سم

(16) 

  :طملم يعؾم ىمائال اًمؼديس يوطمـا اًمدمشؼي يميمدو 

ًمذواشمـا، يمام اكه سماًمتليمقد  ضمفـم، سمل كحن من اوضمدكا ضمفـمًمقس الن اهلل صـع 

 (17) .ًمقس اهلل هو من صـع اعموت، سمل كحن من ؾمببـاه الكػسـا

  :و يؼول ذم موَع آظمر

 شمـاد يمرامته اخلاصةو آصمر اعمؾذات اجلسديةو ع اًمـػس ًمؾجسدًمؽـه إذ اظمض

حمتؼرا امر اهله و ظماًمعا كػم صاكعه ،(13 :34مز ) شمشبه اهاو ماصمل اًمبفائمو

ألكه مل  .يعقش طمقاة ؿمؼقةو ومقؾؼي ًمؾعذاب ،اًمػسادو ومقصبح قمرَة ًمؾؿوت

جيب  يمان قمؾقهو ....ال الئؼا سمه ان حيظي سماخلؾود سمدون دمرسمةو يؽن مػقدا ًمه

ال هتذيب ًمقس ضمديرا و ان يؿتحن االكسان اوال الن رضمال سمال اظمتقار

هؽذا يـال اخلؾود ضمزاء و ،هو سماالظمتبار يؽتؿل ذم طمػظ اًموصقةو .سماالقمتبار

ضمـح و إذا طمػظ اًموصقة -اعمادة و هو وؾمط سملم اهللو -ومنن االكسان  .ومضقؾته

اذ يؽون ىمد  ،دا اقمتقاديايصبح متحدا سماهلل احتا ،اًمؽائـاتإمم  قمن مقؾه اًمطبقعي

 ،اعمادةإمم  ومقؿقل سماالطمري ،اما اذا ؾمؼط .كال رؾموظما ذم اخلػم ال يتزقمزع

سمدل قمدم  -يصػم قمرَة ًمألمل و ،اًمػسادإمم  يمولو ،حيقد قمؼؾه قمن اهلل قمؾتهو

 (18) سمدل اخلؾود -ًمؾؿوت و -االمل 
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  :و يؼول اًمؼقس مؼاريوس

ومنن  .هـاك ٍ قمظقم يتحؼق طمقـام خترج كػس اإلكسان من اجلسد ومنن

يمان اًمشخص اعمـتؼل حتت ذكب اخلطقة ومنن مجاقمات من اًمشقاـملم 

واعمالئؽة اًمساىمطلم وىموات اًمظؾؿة يلشمون ويلٍوكه ويلظمذون شمؾك 

ألكه إذا  .وال يـبغى أن يتعجب أطمد من هذه احلؼقؼة .اًمـػس إمم مؽاهنم

م وقمبًدا مطقًعا هلم، يمان هذا اإلكسان أصمـاء طمقاشمه رم هذا اًمعامل ظماًَعا هل

 .ومؽم سماحلرى قمـدما يؽمك هذا اًمعامل، ومنكه يصػم أؾمػًما هلم رم ممؾؽتفم

(19 ) 

عؾؼً    :اًل كص رؾماًمة رومقه ىمائقمغم  او يتحدث اًمؼقس يوطمـا ذهبي اًمػم م 

شمذظمر ًمـػسك همضًبا  "الطمظ يمقف يستخدم اًمؽؾامت سمؽل دىمة، ألكه يؼول: 

طمال، وأن اًمسبب ومقفا،  ةقـًا أن اًمديـوكة ؾمتحدث قمغم أي، مب" ذم يوم اًمغضب

اخلاـمئ ـ إذ يؼول:  ًمقس هو اًمذي يدين ـ أى اهلل ـ سمل اًمذي ي دان ـ أى اإلكسان

، أي أكت اًمذي شمذظمر ًمـػسك اًمغضب، وًمقس اهلل هو اًمذي "شمذظمر ًمـػسك "

أن متقز سملم األمور ألن اهلل ومعل ما يـبغي ومعؾه، وظمؾؼك ىمادًرا  .يذظمره ًمك

احلسـة واألمور اًمسقئة، وأفمفر ًمك ـمول أكاه، وأكذرك سماًمقوم اعمخقف، ويمل 

شمذظمر ًمـػسك  "ومؾو أكك متاديت ذم قمـادك ومنكك  .هذا ًمؽي يؼودك إمم اًمتوسمة

وًمؽي ال شمعتؼد قمـد  ."اهلل اًمعادًمة  همضًبا ذم يوم اًمغضب واؾمتعالن ديـوكة

إكه يوضمد ًمدى اهلل سم غضة، ومنكه يضقف قمبارة  "همضب"قمك ًمؽؾؿة ؾمام

 (21) ."ديـوكة اهلل اًمعادًمة"



 من اهلل  اعق اب     تليسجهنم  ثالث  ا:   
األب  اًل ومؿث .شمغقػمهو من اًمبدهيي ان اًمعؼوسمة شمؽون قمن امٍر يؿؽن ان يتم إصالطمه

ًمعؼاب ما معـي ان يؽون اًمؽن  ،ي عؾؿهو جيعؾه اومضلو يعاىمب إسمـه من اضمل ان هيذسمه

يمام رأيـا ومنن ضمفـم هي طماًمة يدظمل ومقفا و ..اعمـطقو َد اًمعؼلو هذا أمر همريب !اسمدي

 ذاشمه من مصدر اًمػرحطماًمة رومض اهلل ومقخكم قمغم  ارصو االكسان اًمذي سمنرادشمه رومض اهلل

هو اهذا ًمقس قمؼاب سمل كتقجه و .اًمؽئقبه اعمظؾؿه ضمفـمطماًمة إمم  اًمتعزيه ًمقصػمو احلقاهو

  .رادة االكسانعما رهمبت ومقه إ

  :قمن ذًمك يؼول االب شمادرس يعؼوب

واًموصقة اًمصادرة مـه داومعفا احلب ال  .اهلل أب، يود أن يتبـيى اإلكسان اًمؽمايب

هي وصقة أسموية! أما اًمعؼوسمة اًمصارمة  .االؾمتعباد، إقمالن احلرية ال اإلذالل

ة اًمتي أقمؾـفا يمجزاء ًمؾعصقان، ومؾم شمؽن ًمالكتؼام، سمل ًمؾؽشف قمن اًمـتقج

 .اًمطبقعقة ًمعؿٍل يرشمؽبه اإلكسان سمقديه

ومؽام أن األب يؿـع ـمػؾه من عمس اًمـار ًمئال حيؽمق، ال ألكه يريد طمرىمه، سمل ألن 

هؽذا حيذر اهلل آدم من اعمعصقة، ألن اعمعصقة أو االكػصال  .ـمبقعة اًمـار حمرىمة

قل وماًمتحذير واإلكذار هـا من ىمب .قمن ـماقمة اهلل سمطبقعته ي ػؼد اإلكسان طمقاشمه

  .احلـو واًمؽمومق ال اًمغضب سمؿػفومـا اًمبنمي واالكتؼام

واًمعجقب ذم طمديث اهلل ًمـا، أكه ال يـسب اًمـػمان األسمدية إًمقـا، سمل يؼول إهنا 

ًمؽـه قمـدما  .(، ويملهنا مل شم عد ًمؾبنمية41: 25معدة إلسمؾقس ومالئؽته )مت 

 (21).(34: 25)مت  "معد ًمؽم"يتحدث قمن اعمؾؽوت اًمساموي يـسبه ًمـا، 
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  :و يؼول اًمؼديس يوطمـا ذهبي اًمػم

ًمـػسه الكه ال يصقب  اال يرهمب ذم معاىمبتفم اكتؼامً ًمو ذم طمؼه و اًمذين اظمطلوا

ًمؽي يؿـع اكحراومـا اًمذي  ،اكام يػعل ذًمك الضمل كػعـا كحن ا،الهوشمه رضرً 

قمن  اسمعقدً  اومؽام ان اًمذي يبؼي ظمارضًم  .قمدم مباالشمـا سمهو يتزايد سماؾمتفتاركا

 ،سمل شمؼع اخلسارة اًمعظؿي قمؾقه يموكه ذم اًمظالم ،رض اًمـور ذم ؿمئال ي،اًمـور

ال يرض اًمؼوة سمل يرض كػسه سمليمؼم رضٍر  ،هؽذا من اقمتاد ان حيتؼر اًمؼوة اًمؼادرة

 ( 22) .ممؽن

   :اومالـمون طمؾقف االسماءو اسمو اًمػؾسػه اًمقوكاكقه يؼولو 

 (23).من اظمتار اما اهلل ومبغػم ذكبقمغم  اعمسمًمقة



المذكوره في الكتاب    جهنمابات  ذعمعاني   ا:رابع  
 المقدس

هذا و اًمسطحقه ًمؾؽتاب اعمؼدس شموًمد قمدم ومفم ؾمؾقم ًمؽؾؿة اهللو اًمؼراءه اًمٌيعه

إمم  اًمػفم اخلاـمئ هو ما يـتج قمـه يمل شمعؾقم ذير اصاب اًمؽـقسه مـذ سمدع اًمؼرون االوزم

 .اًمقوم

   :(أصمـاؾمقوس اًمغرب)ومقؼول اًمؼديس هقالري 

  ،(24) .ًمقس ذم ىمراءشمه سمل ذم ومفؿهإن اًمؽتاب 

  :ويؼول االب متي اعمسؽلم

 سمػفم صحقحو اؾمس صحقحه من االكجقلقمغم  شمبؼي موهبة معرومة اًمؽؾؿه

شمبؼي هي االؾماس االول  ،اًمالهويتو إدراك صحقح سمحسب اًمػؽر االكجقكمو

يؽػي ان و ،اًمذي قمؾقه يتوىمف قمؿل يمل موهبه اظمريو اًمذي ال همـي قمـه

يسعي ًمقـال موهبة اخلدمه او اًمتعؾقم او اًمـبوه او اًمتؽؾم سمؾسان  اكتصور اكساكً 

تلؾمسو ،او اًمشػاء او اًموقمظ معرومة االكجقل سمعفديه معرومه قمغم  هو همػم م 

اًمبؾبؾه اًمتي ىمد يؼع ومقفا يمػقؾه ال ان شمؾغي يمل موهبه و اًمتخبطو وماًمعثره ،متؼـه

  .(25)  .هتدم اًمؽـقسهو شمشؽك ذم مصدرهاو سمل ،اظمري

َؿن مجاقمتفا اعمصؾقه و سمط ًمؾػفم اًمصحقح ًمؽؾؿة اهلل هو داظمل اًمؽـقسهاًمضاو

  :ومقؼول االب ضمورج ومؾورومسؽي ،اًمـؼقه
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ي ػٌ سمشؽل صحقح و ًمذًمك ي ػفم سمشؽل واٍف و اًمؽـقسه إمم  اًمؽتاب يـتؿي

أي اًمذين ظمارج  ،أما اهلراـمؼه .َؿن مجاقمة اإليامن اًمؼويم ومؼطو ومقفا

الكه مل يؽن االؾمتشفاد سمؽالم  ،ر اًمؽتابومؾم يؿؾؽوا مػتاح ومؽ ،ـقسهًمؽا

اًمؼصد و اإلكسان أن ينمح معـي اًمؽتاب احلؼقؼيقمغم  إذ جيب ااًمؽتاب يماومقً 

سبؼً و ،مـه سمشؽل يمكمّ  خمطط قمـاية اهلل و كؿوذج االقمالن اًمؽتايب اأن ي درك م 

  (26)  .و هذا ًمن يتحؼق إال سماًمرؤيه االيامكقه(.اخلالصقه)اعم خؾ صه 

شمعؾقؿفم و امجاع االسماءقمغم  يمل االؾمتشفادات االسمائقه اًمساسمؼه اًمتي شمدل هلذا ىمدمـاو

ًمػفم معاين اًمؽتب اعمؼدؾمه ذم وصػفا  اؾمـعتؿد قمؾقفم ايًض و ،اًمؼويم ذم موَوقمـا

  ضمفـم..ًمًالم 

ومفي  "سمطريؼة جمازيه  "اًمعؼاب اًمالهنائي و إن ىمديسقي اًمؽـقسه يلظمذون اًمـار اعماديه

يمام ان كار اخلطاه ًمقست خمؾوىمه وال ماديه  ،االسمرار همػم ماديازيه الن كور جممسلًمة 

ًمؽـفام ًمقسا يماحلاالت اًمتي كعرومفا و ،طماًمتان طمؼقؼقتانو ومفام طمؼقؼتان واىمعتان .(27)

  .من قمامل احلواس

مثل  (االذار ذم االسمديه)يستخدم اًمؽتاب اعمؼدس اًمعديد من اًمصور ًمقصف طماًمة 

ومقػٌ  .شمعؼم يمل هذه قمن طمؼائق أ ظمري .الؾمـانرصير او اًمثعاسملمو اًمدودو اًمـار

ال جيب ان كظن ان هذه اًمـار هـاك هي كار ماديه وال ان وم .اًمؼديسقون اًمـار سماجلفل سماهلل

 ( 28) .اًمظؾؿه اخلارضمقه هي ؿمئ اظمر همػم اجلفل سماهلل
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 ضمفـمطملم ان اًمؽتاب يصف ومػي  رصيح كصوص اًمؽتاب اعمؼدسه من و هذا كػفؿ

فمؾؿه ذم كػس اًموىمت إن مل يؽن اعمعـي و ومؽقف شمؽون كار !ؼول اهنا فمؾامتي ،سمـار ال شمطػل

  ؟.اجمازيً 

  :اًل يعؾق اعمطران ايرصمقئوس ىمائو

 اإذً  !ًمؽن هذين اًمتصويرين متضاَلمو ،اًمظؾؿهو سمصورة اًمـار ضمفـميوصف 

  ،(29) .ال فمؾؿه يمام كعرف هاشملم احلؼقؼتلمو ال كار ضمفـمًمقس 

هذا َد ان و .ؾمـاكهاقمغم  يصو سملكه يبؽيالكسان هـاك يصف اًمؽتاب طماًمة ا اايًض و

 ان االكسان يتجؿد من اًمؼمد او ذم امااالؾمـان معـاه قمغم  وماًمصير احمؽمىمً  يؽون االكسان

  ،!!همقظ ؿمديدو طماًمة طمزن

اعموت و ضمفـمومفل  !اعموت ؾمقؾؼون ذم ضمفـمو اًمتـلمو ضمفـمىمقل ذم ؾمػر اًمرؤيا ان و

يؽوكون سمعقدين و ام اعمعـي اًمرمزي  اهنم ؾمقػـون م ذم ضمفـميتم االًمؼاء اهطمّتى  ااؿمخاًص 

  ؟قمن مؽان االسمرار

هذا ) :يؼول قمـه متي االكجقكمو يتؽؾم سملمثال وماًمرب يمان دائاًم  ،همػم ذًمك اًمؽثػمو

ًمؽي يتم ما ىمقل سماًمـبي   35سمدون مثل مل يؽن يؽؾؿفم و يمؾه يمؾم سمه يسوع اجلؿوع سمامثال

 (.35- 34 :13مت  ..كطق سمؿؽتومات مـذ شماؾمقس اًمعاملاو اًمؼائل ؾماومتح سمامثال ومؿي

  :يؼول اًمؼديس ذهبي اًمػمو هلذا 

وا قمؿق معـاها من ًمؽن ومٌو ،ت سمحسب اًمػفم اًمظاهرال شملظمذوا اًمؽؾام

إن مل يستعؿل هذه اًمعبارات ومؽقف  ،يمام شمرون .ظمالل اًمػفم اإلكساين اعمحدود

 (31) .ًموصفيمان من اعمؿؽن ان كػفم هذه االٍار اًمتي شمػوق ا
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اًمسقد اعمسقح ىمد  اًل ومؿث ،و هذه اًمتعبػمات اًمرمزيه هي اؾمؾوب اًمتعؾقم اًمؽتايب دائاًم 

 ًمقس اًمرب ؿمجرةو .إًمخ ...سماب اخلرافو ،طمجر اًمزاويهو ،ىمال قمن كػسه اكه اًمؽرمه

!! إكام هذه اعمجازات شمنمح ًمـا ـمبقعة قمؿؾه اًمذي شمعجز اًمؾغة اًمبنمية !اوال سماسمً  اال طمجرً و

 ،true )ما هو طمق همػم طمرذم و  (exact )هـاك ومارق سملم ما هو طمق طمرذم و .قمن وصػه

but not exact) ; اعمسقح هو و ;هذا طمق طمرذم شمارخيي  ..صعدو ىمامو ماتو اعمسقح وًمد

  .ًمؽـه همػم طمرذمو هذا طمق ...سماب اخلرافو طمجر اًمزاويةو سماحلؼقؼة اًمؽرمه

 (يمؼميتو كار) – (ؾؿه ظمارضمقهفم)وصف اًمعذاب االسمدي ذم اًمؽتاب اعمؼدس سملكه و

كار و دود ال يقؿوت)و – (دين ال يـتفي إال سمدومع اًمػؾس االظمػم)و – (ؿمعور سماًمذسمح) –

ما مل و ما مل شمر قملمو هذه يمؾفا اوصاف من قماعمـا ًمنمح ما مل شمسؿع سمه أذنو (...ال شمطػل

قاة االسمديه اهلل اًمذي معرومته هي هي احل ;ىمؾب سمنم من قمذاب احلرمان من اهلل قمغم  خيطر

 ،قمنمشمه ًمألسمدو ومنن يماكت احلقاة االسمديه هي معرومة اًمثاًموث اًمؼدوس (.3 :17يو )ذاهتا 

سمل ذم طمرمان قمذاسمه اؾموأ من  ،وماعموت االسمدي واَح اكه ًمقس ذم قمذاسمات يؿؽن ذطمفا

 (31)  .اي كوع من اًمعذاب اًمذي كعرومه ذم قماعمـا اعمادي

  : ضمفـمعض اوصاف آالم سم اؿمارطًم  و يؼول اًمؼديس مرىمس اومقاكقؽوس

ـماعما اكـا  ،إكـا سمال ؿمك قمـدما كتحدث قمن اجلفل سماهلل كعـي قمدم اًمنميمه ومقه

ًمؽـفم ًمن و سمؿعـي اهنم ؾموف يرون اهلل .ك درك ان اخلطاه ؾموف يرون اهلل

فال سمهو ،يشؽميموا ومقه إن معرومة اهلل ذم اًمتؼؾقد االرصموذيميس هي  .ؾمقؽوكون ضم 

او سمعض اًمسالالت من اًمزواطمف اًمسامه أيمؾة  شمشػم اًمدودهو .االؿمؽماك ومقه

يعـي رصير و .كدمفم اعمريرو قمذاب االذار سمواؾمطة َؿػمهمإمم  اًمؾحوم
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اًمـحقب اعمر و اًمغضبو احلزنإمم  أي اكه ي شػم ،االؾمـان كػس اًمشئ سماًمظبط

 (32) .اًمذي إلوًمئك اًمذين هم ذم رصاع مع أكػسفم

  :اًل ىمائ اًمـارو االؾمـانمعـي رصير  او يوَح اًمؼديس امؼمؾمقوس ايًض 

مل  !وًمقس اًمدود أيضا ضمسديا !األؾمـان ًمقس رصير أؾمـان ضمسدية رصير

األمور اال ألن اًمدود يظفر مع احلؿي اًمشديدة، ويمذًمك من ال  شمؽتب هذه

هلذا يمتب اؿمعقا  .ظمطاياه ؾموف حيؽمق ذم كاره ويتآيمؾه دوده يتوب ويطفر من

( اهنا كػمان يمآسمة 11: 51)اش  واًمنمار اًمذي أوىمدمتوه ؾمػموا ذم كػماكؽم

يماًمدود ألن ظمطايا اًمـػس شمطعن اًمعؼل واًمؼؾب وشمليمل  اخلطقة وكتقجتفا، اهنا

 (33) “ .أطمشاء اًمضؿػم

  :يؽؿل اًمعالمه اورجيقـوسو 

ظؾم من اجلو إكتػي إمم  ،سمرأيي ،اما ذم أمر اًمظؾامت اخلارضمقه ومال شمشػم مؽان م 

 اسمعقدً  ،همرىموا ذم فمؾامت ضمفل مطبق طمال اًمذينإمم  ىمدر إؿمارهتا ،اًمـور قمـه

 (34) .االدراكو قمن يمل كور يبزغ من اًمعؼل

مت قمغم ) اشمعؾقؼً  ؾؿه اخلارضمقه ظ  ذم معـي اًم ل اًمؼديس همريغوريوس سماالماسو يؽؿ

  :اًل ىمائ (14 – 1 :22

من و قمدم اىمتـائه صمقاب اًمع رس شمرشمبط سمطرده من مؽان إىمامة اعمتـعؿلم

قمدم و مر يتعؾق سمصورة رئقسقه سماإلكػصال قمن اهللوماأل .االرشمباط اًموصمقق اهم

سمطت سملمر اعمؾكو شمشػم طمؼقؼة ان يديه.اإلؿمؽماك ذم كعؿته إمم  رضمؾقه ىمد ر 

 وماألمل همػم اعم حتؿل .رسماـمات اًمشخص سمخطاياه اعمتالطمؼه ذم هذه احلقاه
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اًمعذاب اًمعظقم اًمذي يشعر سمه اًمشخص قمـدما يرشمؽب هذه اخلطايا ذم هذه و

ؾؼي ذم اًمظ ؾؿه و .ذم احلقاة االسمديه استؿران ايًض احلقاة ؾموف ي طمؼقؼة اكه م 

 ( 35) .قمن اهلل الكه مل يعؿل اقمامل اًمـور هـا اصػمورشمه سمعقدً إمم  اخلارضمقه شم شػم

 :ًمؽن

لماذا استخدم اهلل ىذا االسلوب للتحذير من نتيجة الحياة في 
  ؟الخطيو

   :ؼول اًمؼديس يوطمـا ومم اًمذهبي

دد سمجفـم وًمؽن يمقف يستطقع ذاك  واًمعؼاب؟ هيدد  ضمفـماًمذي حيب أن هي 

ألكه يريد أن جيتث ظمطقتك سماًمؽمهقب اًمذي  .اهذا من أضمل اعمحبة ذاهتا

وهو يصـع  يمؾجام يضبط سمه اكدوماقمك كحو األمور األيمثر ؾموًءا،يستخدمه 

يمل ؿمئ ًمؽى يضبط ؾمؾويمك ويوضمفك كحو اًمطريق اعمستؼقم، ؾمواء قمن 

حذير من االكحدار إمم األمور اعمحزكة، ومقعود ـمريق اًموقمد سماخلػمات أو سماًمت

بعًدا إياك قمن يمل اًمنمور اًمتي هى أيمثر ومزقًما من  سمك إمم اًمطريق اعممدى إًمقه م 

 ( 36) .ذاشمه ضمفـم

ومػميد اًمرب ان يظفر  .وماإلكسان ال يؿؽـه ختقل مدي صعوسمة احلاًمة ذم اًمبعد قمن اهلل

 .ًمه من اًمعامل اعمادي ان هذا امر يػوق يمل قمذاب

من يمل  ااؿمد ايالمً و طماًمة االكسان اخلاـمئ اًمبعقد قمن اهلل هي اصعبومنن  او أظمػمً 

  :قؼول اًمؼديس مار اؾمحق اًمٌياينوم .قمذاب مادي سمنمي
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ومنن االد احلاصل ذم اًمؼؾب سمسبب اخلطقة َد حمبة اهلل هو أيمثر طمدة من أي 

ة إن اخلطاه ذم ضمفـم حمرومون من حمب :اًل يؽؿل ىمائو ،،.ظموف من اًمعؼاب

 (37) .اهلل

اًمعشق االهلي هو ما كسعي كحوه  ذم ىمبل ان يـتفي يمالمـا جيب ان كعرف ان اًمذوسمان

 ومؼؿة ًمذشمـا ،االرض او ذم مؽان اظمرقمغم  اًمنميمه معه ؾمواء يماكت هـاو اي كحو اهلل

 يعطي اًمؽل يمل ؿمئو ايمتامل ؿمبع كػوؾمـا هو ذم ذاك اًمشخص اعم حب اًمذي يؿأل اًمؽلو

يشؿؾـا سمعطف و ؾمالمو رضماءو يهزيؿألكا مـه شمعو يد ان يتحد ومقـاإذ هو ير ،ذاشمهطمّتى 

  :يؼول ذهبي اًمػم .حمبته

كؼول إن ال اخلالص من ضمفـم وال اًمتؿتع سماعمؾؽوت يعتؼم أمًرا ذى ىمقؿة يمبػمة 

ألن األقمظم من يمل هذا هو  .إذا ما ىمورن سمذاك اًمذي ؾمـراه ذم اًمدهر اآلشمى

ًمو ؾماد هذا قمغم طمقاة اًمبنم ومفو  .سقححمبة اعمرء ًمؾؿسقح ومتتعه سمؿحبة اعم

وقمـدما يتحؼق هذا وملى طمديث وأى ومؽر يؿؽن أن  .أؾمؿى من يمل اقمتبار

عؼّم قمن ـموسماوية هذه اًمـػس؟ ال يوضمد ؿمئ آظمر، ؾموى اظمتبار شمذوق هذه  ي 

 ( 38) .اًمسعادة
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