
ـالةالر٦٨ س 
 

  ؟؟مميوجد جحييوجد جحي  اًاًققحح  هْلهْل
 

(Arabic - Is there really going to be a Hell?) 
 

 .ىعِن أقنَوابى وج حيرِنؤاٌلس         :  سلسلة نحلقة جديدة ِم

  ؟؟حيمحيم ج جددوجوج ي ي حقاً حقاًهْلهْل         : وسؤال هذه الحلقة     
    ١ Cliffe Knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 . الناشر بالترجمة إلى اللغة العربيةنوقد حصلنا على تصريح كتابى ِم

 
قضى  وهو يه نفسرو يتص أنغب يرفمن ذا الذى .. الق على اإلطريحي حيم ال التفكير فى الجدجرن مإ 

األبديكان شديِدة فى م؟ذاب الع.! نعيشُنحن فى ع الم مادىوالكالم ع ن الجحيم يعتبرِمعاًونه نو نلذا ..افة الخر 
يأخذون ما يسمحيمونعالج عن على أنه ف سسطة هزيلة يمزحون بها والذى و..لونيتسفى خي الهم عحيم ن الج
ونَهروصِفي ى رسات ومة يكاريكاتيريويتفكهون به .. للهزلونهاعرض ةحالتالمو.. والنوادى العام  ى ِفينشُرونَه
  . كذلكركةتح فى األفالم الم هزليةضحكة مدمشاِهستخدمونها كي و.. والمجالِتالصحِف

 

م هركونَح ويرشَ البابه ذراة يقذفونحملون ِمي ول الطويلةذوى الذي  الشياطين ومناظرورص لونيتخيإنّهم  
اخَلدحيم ذلكفى ر باللهيبستِع أتون مالج لونَهو!.. الذى يتخيبعالناسض ودستبعدون فكرة يوج حيم كحقيقة الج.. 

ن ن كو ِميقلُل  ال ورفضهم له ارتياح الناس للحقّدم ولكن ع..لذا يواجهونها بأسلوب ساخر مضحك وال أكثر
وليست من نَحيم حقيقةالج األفضل و.. السج الخي إ لكّلِمناًنسان أنيو  يأخذ األمر مأخذاً جديضعحكيماًاراً قر  

 اه بل يتعد.. اآلن فقط على حياتِهوقفُيت  اله تأثير ألن..قررها سئول عم المه وحد وهو  األبدى مصيرِهاه تجلنفسِه
 .ناة طويلة تنتظر سنقضى أبديى فى كيفَد التفكير الجن ِمب نهر لنا أنوزيج الو ..إلى ما هو أبعد

 

 ماذا يثُحدلو أب درأياًى إنسان ضاداً مي نكرقانون الج اذبية؟ة األرضي.!هل رأي هذاه طيه أوعي ينا عط ي
نَحتىة إمكاني سبحاِد بأجساء الفسيح؟نا فى الفض.!يحدثَ لن هذا بل س نبقى كمعيشُا الذى نَعلى كوكبنَ ثابتين ا نحن 
م  نهايته تكونا أنم لههفض رمنع ي فلن..فضوها بالراجهحيم وواس حقيقة الج النّ بعضقْدص ي كذلك إن لم..عليِه
  أن أنا آسفٌ وكم..اهعلنَ أ أنهمنى جداً ولكن ي..ةار س غيراراً أخب كانتْ وإن..ااقبته عة وهذِهطيالخَا  إنه..فيِه
  بالراحة األبديةر فأبِش وقبلته الحقّ أدركتَا إن أم.. إياهفضكنونة بر دياجه ستو أنك..قّ الحوَل قبرفض ين لمقوَلأ

  ..ةلة لوعودِه الصادقة األمينَ الشاِمقّ المعلَن بالكتاب المقدس الذى هو كلمة اهللاهذا هو الحف ..دىم األبعي بالنَموأنِع
 

 تُلسأريد أن ِمداً أح مأتقابُلن م عهث إم وأتحدليهم أننفصَل يد عن اهللا وإلى األب!.لذلك اه لزاماً أرعلى  
أنأخبر هحيمم عن الج..تُ لستخويفَ أقصد هم ليطلباهللالكوتَوا م ..ولكن ألن م وضوع الجحيم هو جزِمء نالِة رس 

علنَاهللا الكاملة المة بالكتاب المسقد..ال لذلك استحسن أن أو أتغافَل أخفى الحقيقةِه هِذ عن ..ون ِم كثيرمأتقابُلن  
معهم يوجهون إلىأتؤِم:ؤال هذا الس أنّ حقاًن هي وجدحيم؟ ج!.نّم بأ فأجيبها قضيتُنى مِه واحداً فيماً يو..لى  وليس 

اختباركى أ شخصى ثَتحدِمنى أو ولكنّ.. عنهنأن الج حقيقةحيم ..ألن ي سوعسيحهذا قاَل الم ..وم ا قاله  وعسي
سيحالمج فيِه الكاملةقتىث بدير ..فالر الب  يكذب. 

 

تى تى وموم":  المسيحيسوع بان الرات على لس الكلم هذِهجاءتْ شرينس والِعاِماح الخَاألصحوبإنجيل متى  
جاءجاءابن اإل اإل ابن نسىىان فان فنسم هِِهجِدجِد موج وج ميعميعالم الئكِةالئكِة المالقد القد يسينيسينم م ععهفحينئٍذ فحينئٍذه ي ي جلسجلسعلى كر سس على كرىى  مهِِهجِدجِدم....وي وي جتمعأأ  جتمعممامامهه  ججميعميع  
الشعوبوبالشع....في في زميزميب ب عضعضهم ِمم ِمهننب ب ععض كمض كما يا يزميزميالر ِم ِم الخرافَ الخرافَىىاعاع الر ننالجد اءاء الجد....في في قيمالخرافَ الخرافَقيم عن هِِه يميِن يميِن عنوالجد والجد اءاءعن عن   
اليساراراليس....ثم يقوُل يقوُل ثم الملك الملك للذين للذين عن هِِه يميِن يميِن عن::تعالو تعالو ا يا يا مرثوا الملكوتَ رثوا الملكوتَىىببأأ  ىىباركباركا م الم الم ععددلكم م لكم م نذ تأسيس العالمالمنذ تأسيس الع....ثم يقوُل يقوُل ثم   

                                                
١   Cliffe Knechtle                        ،                             إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع   
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لى لى إإ   هؤالِء هؤالِءىىمضمض في في....الئكتِهالئكتِهبليس ومبليس ومة إلة إلددععة المة المبديبديار األار األلى النّلى النّإإ  العينالعينا ما م ي يىىوا عنّوا عنّ اذهب اذهب::ارارسس عن الي عن الي للذين للذينيضاًيضاًأأ
عذاٍبذاٍبعأبدى أبدى واألبر واألبر ارارإلى ح إلى ح ياٍةاٍةيأب ة أبةديدي".. وما قالهالر بي سفوقُحيم يوع عن الجم ا كتبهأى سفر ِم كاتب ألى ن 
 ألنّه  ألنّه ا عنكا عنكا والقها والقهههمنى فاقلعمنى فاقلع الي اليينكينكتك عتك ع أعثر أعثرإنإن":  بإنجيل متىسيح المدي السمثال قاَل ف.. المقدسسفار الكتابأ

خيرخيرلك لك أن أن   ِلكهيِلكهوال  ي ائكضأع دوالأح ائكضأع دأحي ي لقى جلقى جسسددكككله كله فى ج أيضاًوقاَل .."ممهنّهنّ فى ج : "يرسُلرسُليابن اإل اإل ابن نسنسان مالئكتَالئكتَان مهه  
فيفيجمجمعون ِمون ِمعننم لكوتِهلكوتِه مج ج ميعميعالم الم ععاثر وفاعلى اإلثم ويطراثر وفاعلى اإلثم ويطرححونهالنّالنّم فى أتون م فى أتون ونهار هناكار هناكيكون يكون البكاء البكاء وص وص رير١."انان األسن األسنرير  
 

 لوقالقد ذكر األصحاح السادس عشرإنجيلِه فى  البشير ة قصأخبر به ا الربي سجلوع عن رغنى :كان  
يتنعفهاً مترم موال بكّل يالاب ثيالوالئم الة وناعمةفاخر..وكان وحاً مطربابِه عند مسكين اس مِله عازر..م نظره 
يرثى لهم وباًضربالقر وح تأتى الكالبوتلحس قر وحِمه نالبسِه خالل مة الرثة البالي..شتهى كان لعازر يأن  

ِمن عشْبالفتاتي ِماقط الس نم ائدة الغنى ليمأل جفهو ويسد رقه ِممنبقاي ا األطعمة التى كانت الكالبتنافس ه وتسبقه 
هاإليم سرعاة اللتقاطه..وفى النه اتَة ايم رازِلعالِمسكين الم لتهمراهيم وحن إبالئكة إلى ِحض ِفنود اتَ الغنىوم 

الغنى بحيمذهإلى الج ِل ليتعذب بوذه روسعازإلى الفرد ليتنعم . 
 

  فنادى الغنى.. فى ِحضِنِهرازعِلو عيٍد بن ِمبراهيمرأى إو ذابوهو فى الع حيمفى الجرفع الغنى عينيِه  
  !.!. فى هذا اللهيب فى هذا اللهيبعذبعذبى مى مانى ألنّانى ألنّ لس لسددبربريي و واٍءاٍء بم بمهِِه إصبِع إصبِعفَفَ طر طرلّّلبب لي ليِلعازرِلعازر  رسْلرسْلمنى وأمنى وأرحرح ا ا!.!.براهيمبراهيما أبى إا أبى إيي" :وقاَل
ولكنإ إولكن براهيمأج أجبراهيم ابابهه::ي نى  اا ينىاباباذكر اذكر أنك استوفيتَ استوفيتَ أنك خير اِتاِت خيركفى حياِت فى حياِتك كوكذلك  وكذلك ك رازِلعرازِلعالب اليااليا الب..واآلن واآلن هو هو يتعز نتَنتَى وأى وأ يتعز  
تتعتتعذبا وبينَا وبينَ بيننَ بيننَهِِه هذا كِل هذا كِل وفوقَ وفوقَ..ذبكم هكم هووة عإإ حتى  حتى قد أثبتتْقد أثبتتْظيمة ظيمة ة عننالذين يريد الذين يريد ونونالع الع ببورور  ِمنِمنه ا إا إهنَهنَ هليكم الكم اللي  ييقدرون ون قدر

  ولكن.!ارٍد باٍءة مستجدى قطرحيم أخذ ي فى الجه نفس الغنىدجا و حينم.."االينَلينَ يجتازون إ يجتازون إناكناك ه هِمنِمنوال الذين وال الذين 
 ٢.خرإلى اآل ٍد واِحن ِمور العبد أحستطيعي الوحيم الجار نَ و النعيماءم س بينة تفصُلظيمة عو كانت ه..!واأسفاه

 

 كانالتعاطف  الغنى تعاطفاً بعضف ..ملقد سمحاٍذ لشحأن يعند  يسلتقىو ..ِتِه بِمأعطى أكثر معطى ا ي
مالنّعظم اماسويتراءف .. هِذِه األي محرإلى القلب الذى ي فتقركان ي ولكنّه ِه الكثيرلدي الغنى ذلك كان .. لقدسمحله  

  كان..وعاً جر وهو يتضو المسكينلج الرمنظر ساكناً كرحلم ي.. طِعمِة األِد بأجووفهمأل جأما هو فقد بالفتات 
 !.نارحم نَرحم فنجد من يليتنَا !.ة ونحن كذلكحبوافتقار إلى المود ماس وج إحسلِد تبن ِما هو عليِهى مير أعمى ال

 وعين  تائٍب إلى اهللا بقلٍب ليتنا نرجع..ارتيابون دإيمان ب الحقائق س ونقابُلقدا الكتاب الم لنَا يعلنهق م نصدليتنَا
ةمفتوح..لندرك أن اهللا فى الم سيح يوع يقدم غفراناًسوحي ة لكّلاة أبديم يؤمن بِهن ويقبله خلصاً مله . 

 

احة التى حياتك التى تعيشها هنَا هى الفرصة الوحيدة المت  إن.إن الحياةَ ليست لعبة ..ئ القارعزيزى 
يسخر بعضهم بقوِلِه أنّه يتطلع إلى الذهاِب إلى الجحيم حيثُ يتالقى .. يمكنك أثناءها أن تقرر أين ستقضى األبدية

ليس الجحيم معداً إلقامة !.. معاً فى مكان واحٍد ويستمتعون بوقت طيب مع أقراِنِه فهناك يحتفلون بتواجدهم
إنّها عزلة تعيسة دائمة .. إلى األبِد هناك ظالم أبدى وانفصاٌل عن اهللا وأهل السماء..  وال للهو أو ِمتعٍةاحتفاالٍت

 لم يعملوا له هم الذىة على مصيررسطاة ألواناً ِمن النَدم والحيتجرع فيها الخُ.. وعذاب ال ينقطع وبال نهاية.. أبدية
ليتنا !.اباًحسجيب نسِه العسيح الذى ينادينا بحبالم وعسلي ونستجيب ارع :"تعتعالوكمالووأنا أريح كما إلىوأنا أريح ٣."ا إلى   

 

 طالباً ئاط الخَكد أنا عب آتى اليك..اوىما السانَأب: تشترك مِعى فى تلك الصالةلأدعوك : المحبوبأخى  
صفحكجديد.. وغفرانك ِمن راجياً أن تخلقَ فى الفقير مرحقلباً ي ويتر فُ على الِمسكيناء..افتح ى  إلهى عينىألر 

 ليِب فى الص وثقٍةان بإيمليك آتى إ.المحتاجفأتحنّن على  الجائع والعطشان والغريب والعريان والمريض والمحبوس
 ..وعزائى فى كالِمك كفى شخِص سالم قلبى ..عيم فى النّعك م ألبقىتىاح ران وضم.. الجحيمن ِمالصىخَفبِه 

  . اًارج خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل :من قلتَ اي .. واثقاً أنّك استجبتَ لى.. المسيح فادىتى فى اسم يسوعأرفع صال
 

 : فى ذلكالة أو غيرها ستجد الرساع تلكمإن أردتَ س.. لقارئ العزيزأخى ا
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماع تلكةالة  الرسِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleستجد فى ذلك : 
  http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
                 ٤٢ - ٤١: ١٣ & ٢٩: ٥&  ٤٦ – ٣١ : ٢٥ إنجيل متى ١
 ٣١ - ١٩: ١٦ إنجيل لوقا ٢
  ٢٨: ١١إنجيل متى  ٣
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