
 ٢٨٤الرسـالة 
 

  ؟؟إلى أين يذهب األشْرار حاَل وفاِتهمإلى أين يذهب األشْرار حاَل وفاِتهم
 

(Arabic - What happens at the moment of unbelievers’ death?) 
 

 ىِنع أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
   وفاِتهم؟ وفاِتهم؟إلى أين يذهب األشْرار حاَلإلى أين يذهب األشْرار حاَل         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes           :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .بيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العر

  

 لح األشْظة وفاِةإن ار رحسبم ا جب اءالمنجيل لوقا األإ بارِدثل الوصحاِداح السشَس عر  فارقُتحين 
أرواحهمأج سادهى مكَتبقى ِف .مؤقٍتان ماِن تعى العِمذاب ار ال تطفأ نَ لهيِبن. إنالِذثَل الم ى ضربهي سوعالم سيح  

يدورح ِق َلوِنغَ ِةصكَ ىانتنَ يعمكّلهاًترِف م ي مو.نَ بيا كَمانم نْ ِعوحاًطردِمابِه ب سكيناس مِله عازرم ضوباًر 
وحبالقر.شت يهى أنشْ يبعالفتاِت ِمن ِمِطاِق الس ناِئ مذِلِةد ِن الغَكالِكتْانَ وكَ.ى ى تأِتالبوتلح سقر وح ذِلك 

حيم ى الج ِفِهينَي عالغَِنى فع ر.نِف ودضاً أيىِن الغَاتَ وم.اهيمربإن ضلى ِحإة كَالِئ المملته وحرازع ِلاتَ م.الِمسكين
وهِفو ذاِبى العإأى  وربرِماهيم نوِلعيٍد ب عازفنَ.ِهِنضى ِح ِفر ى وقاَلاد: "اأبى  اي اهيمرإبرحىِنم .ْلِسوأر رازِلع 
ليّلبفَ طرِهبِع إصاِء  بموي برِلد ى ألنِّاِنسى معفقاَل.ى هذا اللهيب ِفذب  اهيمرإب:ا ي ِنابأنّى اذكر كتَ استوفي 
ة ظيمة عو هنكميا وبنَنَي ب هذا كلهقَ وفو.ذبع تتَتَنْأى وزتع يو ه واآلن.االي البِلعازر كذِل وكَ.كاِتيى ح ِفكاِتريخَ
أثبتتْقد .حتى أن الذين ي ريدونالع بِمور ننَ هها إلييقِد  الكمرون.ِم وال الذين ننَ هاك يجتازإ ون١."انَلي  

 

 يبقى غَسيرؤِم المنينوا خَالصفضر سيح الذينذِلى  ِف المالمكَك ؤقِتان المنتِظ مرينقي امتهالقاِدم ةم. 
ليمثلوا أمامالع رش العظيم األبض ِليةينونَلد.نَ ليالوا جزاءهالنِّّم اِئهىنتظر ِف المى بحيالنِّةر ار ويبقونفيه دا إلى األب. 

إنب طرسالر ِفوَلس ِهالِتى رساألِة الثاني صاح الثاِنحى يكتبع نالِة حهؤالء الذين م اِفاتوا رخَضين الصّالر ب. 
موحالتَحاًض هى ِت ِفملكالم حلِةرالم الً قاِئِةطِستو :"ييعلمعلمالر الر بب  أنأني ذ األذ األنِقنِق يتقيتقياءِم ِماء نال الن تجتجربةِِةرب..وي حفَحفَ ويظ األثمظ األثمة إلى ية إلى يوم م و

الدةِِةينونَينونَالدم م ععاقبينوكِل."اقبين محفَة يظ المذكورعٌلى ِف ِهِةة باآليم ضوتعِنارع األشْى أن رارنَ هاكه ِفم ى حبِمستس مر. 
ويصورهمب طرسالر كَوُلس مساجينم دانينم ى ِس ِفحفوظيننج نتِظيرونح كمالنِِّةينونَ الد هةائي.قِض مىه عليِمم ن 
 ِةاريرم على اسِتلُّ تدِةذكور المِة اآليلكى ِت ِفتْدرى و الِتاقبينعة مم وكِل.عنقِطي  الراًستِم مقاباً ِعوناجهو وياِهللا
ذابالع.أنّ أى يِْ غَهرٍفتوِق م.ذِل ولكن كالع ى ِت ِفذابلكالم الِتحلِةر بقُى تسِةينونَ الد ه٢. إلى حينو  

 

أ دبا يهدع ب.ِةنونَيلد ِلضي األبظيم العشَر العاممثلوا أم لي.مورِه قبن ِمونقوم يفَو ساتَو األماررشْ األنإ 
 ىاِئا الرنّوح يجُلسذ ي إرينشْاح العِِحص األىوِتا الالهنّوح ياؤيرفر  بِساءا ج مبسار ح النِّةريحى ب ِفىِد األبقابالِع
  ..اِةاِةيي الح الحفرفر ِس ِسوو ه هرر آخَ آخَفرفر ِس ِسحح وانفتَ وانفتَفارفار أس أستْتْحح وانفتَ وانفتَ.. اِهللا اِهللاامام أم أم واقفين واقفيناراًاراًغَغَ وِص وِصاراًاراً كب كباتَاتَوو األم األمتُتُأيأيورور": اَل األقوِههِذ

ودينوديناألم األم وِم ِماتُاتُو مما ها هوومكتوب سفَسفَى األى األ ِف ِف مكتوبار بحار بحسبِِبسأع أع ملِلِاامهمهم . .وسلموسلمالب الب ححرر  األماألمواتَاتَوالذين فيهَِ فيهَِ الذين وسلم وسلم   الموتُوتُالمواله واله اوية ة اوي
األماألمواتَاتَوالذين الذين فيهم ودينوا كلُّ ودينوا كلُّ..اا فيهم و دٍٍداِحاِح وبح بح سبِِبسأع أع موكلُّ وكلُّ..هِِهاِلاِلم م م ننلم لم ي ي وجوجدى ِسى ِس ِف ِف مكتوباً مكتوباًدفر الحفر الحياِةاِةيطرح ِف ِف طرح ى بى بححييرةِِةر  

 وا ه محفظون ويِةو النباَلقوأ ونعمس يلذينأ وِلقر يىلِذى ِلطوب :ِها بقوِلؤي الرفر ِسستهٌلى ياِئا الروحنّ يإن. "ارارالنّالنّ
مكتوبا أل فيهالوقتَن قريب  .عِنوهذا يالقارئى أن م ا أسعدبِقه رألنّ المكتوِبِةاء هال ب دأنّ ِمن هس يِطعاراًى قر 

َلِصنفَلين الشّ عواألشْر رنِقار ليذ نفسِمه نح ِف الطرى بحيالنِّةر سِلار ويمح يطاِةى الخُفاِد ِلاتهي سوع٣.ار الب  
 

 لقدج بإنجيل متى األاء صحشْس والِعاِم الخَاحأنّ.رين همتى ج اءاب اإلن ان ِفنسى مِهِدجوج ميعِةكَالِئ الم 
القديسينم عٍذ فحينِئ.هجِل يسِس على كرى مِهِدجَجتِم ويعأم امهج الشُّميع وِبع.في ميزب عضهمع نب ض كَعما يميز 

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                   ،          ٣١ – ١٩: ١٦ إنجيل لوقا ١
  ٩: ٢الثانية  رسالة بطرس الرسول ٢
  ٣: ١  &١٥ – ١١: ٢٠ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٣
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ى الِخاِعالرافَرع اِءن الجد.في الِخقيم افَرع نِهميِن يوالجد اءع ني ارِهس.يقوُل ثم ِل المِلك لذينع نِهميِن ي:ا تعلواا ي 
مرثوا الملكوتَ.ى أبىارِكب الم عدلكم ذ نْ مالمتأسيس الع.ِل يقوُل ثم لذينع ن اليارس.اذه بنِّوا عاى ي الِعمإلى .ين 

 ىِفار رب لألِةدي األباِةي الح ثواِبعادل متع يتِه مدى طولد مىِف اررألشْ ِلىِد األبقاب الِعظ أنالِحن .ِةديار األبالنّ
مإشَِههِذ و.هاى طولد ارة إلى نوقاِب الِعِةعيِد األبلألشْى بدأ .اررأنّ ىعنبم ىه لن١. إطالقاًتوقفَ ي  
 

 إنة ذِل طبيعالِعك ِدقاب األبىؤكِّ يدتَا الِكهابالم قدسماًاِئ د.بيل الِم وعلى سا ذِكثال مربإنجيل م رقس 
 اءا ج مهذاو . اآلبدينِدد إلى أبعص يطاِة الخُذاِب عانخَ دتطفأ وأن  الارا نَه أنّ.مهنّار ج نَنع عاح التاِسحصاأل
بِسضاًأي فر الرا األؤيصحاح الرشَابع عر.  الِكإنتابالم قدسي ُلِجسأن الذين اتو ما وهِفم الِةى حنجيل فض إ ر

لخَسيح ِلالمالص سيقومذاِبونا  . ِللعأمؤِمالمنونالذين نوا ب آموعسيالم وقبلوا خَ ن اِهللاسيح ابالصانتقاِل قبَله هم 
مثلوا ي س.بلرهم ِلاِتيون تسليم حاتوا دوم وعس يب الرالصوا خَفض ر الذيننجيل أن باإلحاِض وو.ِدج للمونسيقومف

أمامالع رش العظيم األبض ِليِةينونَلد .فيإ هؤالء ىِضمأ ذاٍبلى عِدبواألى برإ ارلى حأ اٍةيب٢.ٍةدي  
 

ى ى  تأِت تأِتههإنّإنّ  .. لكم لكمقوُلقوُلأأ  قّقّالحالح  قّقّالحالح": ِهبقوِل قَقاِئ الحلكِت سيح المديالس دؤكِّيس اِماح الخَحصا األوحنّبإنجيل يو 
سساعة ة اعوهِِهوىىاآلن اآلن   حينحيني ي سسممععج ج ميعميعالذين ِف ِف الذين ى القبى القبور صور صوتهوتهوالس اِماِم والسععونوني ي ححييوننّنّألأل  ..ونهكَ كَه مأأا ا منناآلب اآلب له ح له ح يهِِه ذاِت ذاِتىىاة ِفاة ِفي..  

  .. هذا هذاننوا ِموا ِمببججال تتعال تتع. . اناننسنس اإل اإلنن اب ابههنّنّ أل أليضاًيضاًأأ  ديندين ي يننأأ  لطاناًلطاناً س سطاهطاهععأأوو. . هِِه ذاِت ذاِتىىاة ِفاة ِفيي ح ح له له تكون تكونننأأ  ننطى االبطى االبععأأ  كككذِلكذِل
   والذين والذين..اِةاِةيي الح الحةِِةامام إلى قي إلى قياِتاِتححاِلاِللوا الصلوا الص فع فع الذين الذينججررخْخْ في في..وتهوتهور صور ص القب القبىى ِف ِف الذين الذينميعميع ج جععممسسا يا ية فيهة فيهاعاع س سىى تأِت تأِتههنّنّإإفف

عممعلوا السيئاِتيئاِتلوا السإلى قي إلى قي امةِِةامالد ةِِةينونَينونَ الد".الِك إن تابالم قدسي وضأنّح هس يحثُدنو ان ِمعنالقي ِةام.وي شيراِح إلى وٍةد 
 إذ .رينشْاح الِعحصا األؤيفر الر بِساءا ج مبسحذِلك  .ة الثانيةاما القيه أنّ إلى الثانيِةشير وي.ة األولىاما القيهأنّ
ورِتتْد لكاتُ اآلي :"مباركوم قدسم ننَ له ِفصيب ى القياألولىِةام .هؤالء لي ِلس الثاِنوِتلم ى سلطانعلي بْلهم  
سة ِهللاهنَ كَيكونونسيح والم.وس مِليكونم عألفَه ٣.ةنَ س 
 

 إنالقي ة األولى ِهامىقي امآمنوا بة الذين وعسيالوا الغُ ونَسيح المفرانوالتب رير طاِهر الِهِمبد.وله مالح اة ي
األبةدي. وأما القيامة الثانية فهى قية األشْامارر.شْ ومهدالقي ِةامالثاني ة سيكونم ْعباًرفكلُّ.هيباً ر الذين لم الوا نَ ي
 .ِةنونَيلدض ِليظيم األبش العر العامانوا أمد لي.سيحلم ِلى األلِفلِك المِةايهى ِن ِفونيقومال سي األجر على مالصالخَ
وسفَوونحطري إلى ب حيألنّ.ار النِّةر همس يعطوأ نجتاداًس مهعم ستِمرِد إلى األب.أج اداًسم نّدة بخَسطاياهم.ح سة اس

 ٤. اآلبدينِدأبار إلى  النِّةريحى ب ِفونرستِم ويارر األشِْهكِتالِئ وم إبليسع مونحطري سوهم.  األبِدىذاِبأللم والعِل
 

 اإل اُهللا خلقَلقد نسانح راإلر ادو .ارة واالختيلقد جبِساء األِةفر التثني صحقوُلاح الثالثين الر بلم ىوس :
"قدعلتُ جقد امكالح اةَيوالم تَوالب رة فاخْنَكة واللعترالح كَ ِلاةَيىتح ونَتَا أنْي وقاَل ."سلكِهى أمثاِل ِف الحكيم 

ن ا مم أوله:انعنو رشَوالب ."تو الما طرقُاقبتهة وعستقيمان م لإلنسر تظه طريقٌدتوج" :رشَابع عاح الرحصاأل
اختارأن ي تبالع ربَوانض مِهلكِتم إلى مِظ وحى بالحاألاِةي الِت.ةبدي ى وعدبه ا الركّلب م أن تائباًِهتى إلي عترفاً م 

 ضاًاِف رِهملكِت إلى ممض وانْبليسإ ع يتب أن اختارنا ممهثانيو .ى على الصليباِئدسيح الِفل المم بعناًؤِم ماهطايبخَ
 ٥.ِهِتكَالِئ ومة إلبليسدعة المبدي األار النّمهصيرهؤالء مف  على الصليِبسيح المالسيد لهِما ع بمستهيناً مب الركوتَمل

 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأ.. أبشكرك. أنَفقد تَرقلبى وع الى طريقَفتِنر حاِةي 
الة  رسماًقد م.ماًاِد خَ لككونأو .اكاي بوصالًاِم عشيئتك مماًتم مك وفقَ إرادِتأسلك ىكَى ِديى سنِّ أِع.األفضل

 يسوع فاِدى أرفع صالِتى ِفى اسم. وسداً السِمك العظيم القدمجم .ريرلتحشتاق ِل مكلِّ ِلجيِبالص العالخَ
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ الصادق متمِسكاً بوعِدك. ِمن استجابِتكواِثقا .ومخِلِصى

 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٤٦ – ٣١: ٢٥ إنجيل متى ١
  ١٢ – ٩ :١٤سفر رؤيا يوحنا الالهوتى          ،                          ٤٨ – ٤٣: ٩ إنجيل مرقس ٢
                 ٦: ٢٠الالهوتى  سفر رؤيا يوحنا   ،                                 ٢٩ – ٢٥: ٥ إنجيل يوحنا ٣
          ١٠ – ٥: ٢٠ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤
        ٦ – ٤: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية        ،     ١٩: ٣٠    ،      سفر التثنية ١٣: ١٤ سفر األمثال ٥
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