
 ٢٥٦الرسـالة 
  

  ما المقصود بعرش الدينُونَِة العظيم األبيض؟ما المقصود بعرش الدينُونَِة العظيم األبيض؟
 

(Arabic - What is the Great White Throne Judgment?) 
 

 ى أقنعِنابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 م األبيض؟م األبيض؟ونَِة العظيونَِة العظيما المقصود بعرش الدينما المقصود بعرش الدين         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes           :يجيبنا على هذا السؤال

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

 
 إنالم قصودبع رِةينونَش الدالع ظيم األبيض، أنّهه والي وم ظيمى فيِه الِذالعس يدانالع اة األشْصارر الذين 

وا خَرفضالِذ اِهللاالص ى أعدى صليِب ِفهاالب حيدن الو. فلقد فر اء بِسجراؤيوحنّ يوِتا الالهىاالص شْاح الِعحرين 
ُلقووحنّ يوِتا الالهى :"ثمثمر ر أيتُتُأيع ع رشاًشاًرع ظيماًظيماً عأب أب ييضضوالج اِلاِل والجسسعلي ى ِمى ِم الِذ الِذهِِه عليننو و جهِههِهجه ه رربتْتْباألر األر ضضوالس والس مماءاء..ولم ولم   
ييوجوجددله له مما موِضوِضا مععور ور أيتُتُأياألم األم واراًاراًغَغَ ِص ِصاتَاتَووكب اراًاراً وكبو و اقفيناقفينأم أم اموانفتَ وانفتَ.. اِهللا اِهللاام حتْتْحأسفار وانفتَ وانفتَ.. أسفار حِس ِسح فرآخَ آخَفر رر..ه ه وِس ِسو فرفر  

الحالحياِةاِةي..ودين ودين األم األم وِم ِماتُاتُو مما ها هوومكتوب ى األى األ ِف ِف مكتوبسفار بحسفار بحسبِِبسأع أع ماِلاِلمهمهم..وسلم وسلم الب الب ححرراألم األم واتَاتَوالذين فيِه فيِه الذين ..وسلم وسلم الم الم وتُتُو  
والهوالهاوية األماوية األمواتَاتَوالذين الذين فيهم وا كلُّوا كلُّينين وِد وِد..اا فيهمو دٍٍداِحاِح وبح بح سبِِبسأع أع مهِِهاِلاِلم..وطرح وطرح الم الم وتُتُوواله واله اوية ِفة ِفاويى بى بححييرارار النّ النّةِِةر..هذا ه هذا ه وو  
المالموِة النّار. . ىى الثاِن الثاِنتُتُوريحِفى ب اِة طرحيِفى ِسفر الح دوجي لم نِة النّاروكلُّ مريحِفى ب اِة طرحيِفى ِسفر الح دوجي لم ن١."وكلُّ م  
 

ة نونَي د أنحاِضوو .نينؤِمر المي غَن عنينؤِم الما فصُلهأِن شَن ِمس ليثُدح تَفَوْى سة الِتينونَ الدلكِت 
 ونيقِفسوار  االختبك بذِلونرمي س فالذين.أبديِتهم رَملوا أم أهمها أنّهبب سمهكر ِذقَب س الذين العصاةَ األشْرارهؤالِء

أمش امرعضيظيم األبينونَِة العالد .س قَبله أثناء مح اِتيهمض على األرامَل متع س أنوح القدم الرهنّ ولِك.عم ه
وا ألنفِساختارهمأن ي رفضوا مرفة اِهللاعِهالِصول خَ وقب.وكلُّوكلُّ" : إذ مكتوبم م ننلم لم ي ي وجوجدى ِسى ِس ِف ِف مكتوباً مكتوباًدفر الحفر الحياِةاِةي..  

  الذينم ه.الي األجى كلِِّفالص ال الخَ نووناتوا د م والذين.دينى ي الِذو هسيح الم إن."ارار النّ النّةِِةررييححى بى ب ِف ِفرحرحطط
وفَسي وستِت.دانون مة ِفينونَ الدى نهِةاياأللِفلِك الم ى.ألن الس يدالم سيحس فَومِل يكأض  على األرلفىٍةنَ س.والذين  
سفَوي دانون أمامرع ضيظيم األبينونَِة العش الد.س يدانونح سبأع اِلمكَهم ما جرؤيا بسفر اء وِتىوحنّا الاله٢.ي  
 

 قونستِح يمهار أنّ إلظهم إدانتهتْس ليْ.ا فعلوام عاباًس ِحطونع يفَو سدل اإللهى العام أم هؤالِء وقوِفدنِْع 
 اس النّضع ب.ةدي األباَلوحيم ِطى الجِف قاِب الِع ِشدِةن ِممكلُّ واِحٍد ِمنْه اقهستِحى ي الِتِةجران الد لبين ولِك.قابالِع
لديهم شكوارتي اب.كَ إن انالج يئاً شَحيمخُ أاً حقيقي مافةر.الِك ولكن تابالم قدؤِكس يلنَد ا أنالج حيمحقيِق مكان ى. 
لم يكنالج حيمو هومكان لبِن اِهللاطِةى خُ ِفذاِب الع مى آد وحونْ ِعاءالخلق د.فالو حىي فر التكوين األ بِسجُلسصاح ح

لاألوهذا النّص : "وركلَّ كلَّأى اُهللاأى اُهللاور م م ا عمِِما علهإإ ف فلهذا هذا هووح ح سسنجداً جداًن ". لمتكن إر ة اِهللاد لبشرل اًحيمج. لقد تمإع دادقاِبِع ِله 
إبليسِهكِتالِئ ومالس اقطين.لقد  جاءالِة برسي وذا أنّههنن": مججومتاِئ تاِئوم ههة مة مححفوظ لها قتا قتفوظ لهاملى األلى األإإ الظالم  الظالم امب٣."دِِدب   

 

ى ى  ِف ِفاءاءمتى جمتى ج" ب الر أنالِعشْرين بالعدِد الحاِدى واْألربعينوس اِماح الخَحص بإنجيل متى األاء جلقدو 
ممجهِِهدِِدجوج وج ميعميعالم ةِِةكَكَالِئالِئ المالقد القد يسينيسينم م ععهذٍٍذحينِئحينِئ ف ف..هي جِلجِل يسسعلى كر سِِس على كرى مى مجهِِهدِِدجوي جتِمجتِم ويععأم أم امامههج ميع الشّميع الشّ جعِل ِليقوُليقوُلوو  ..وبوبع لذينلذين  
ععن يهِِهميِنميِنن ي::تع تع الوالوا يا يا ما مبى أبى رثوا الملكوتَى أبى رثوا الملكوتَارِكارِكبالم الم ععددلكم لكم م نْنْ مذ تأسيس العالمالمذ تأسيس الع..ثم يقوُل يقوُل ثم أي ِل ِلضاًضاً أي لذينلذينع ع ننالي الي سارارس::  

اذهاذهببوا عنِّنِّوا عى يى يا ما مالعيننّنّ إلى ال إلى ال..العينار األبار األبديةِِةديالم الم ععدةِِةدإلبليس إلبليس وم هِِهكِتكِتالِئالِئ وم" .إنشَ البرالذين ي رفضخَون الصالس ِديسيح الم 
  ٤.مهنّ جار نَى ِفىِد األبذاِبلعإلى ا ونبيذه س.اقطين السِةئكِتال وم إلبليسوننقاد ويمين الثِهِم د بسفِكى تمى الِذالفاِد

                                                
١وحنّا الالها يؤيِسفر ر لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                     ١٥ – ١١: ٢٠ وِتى   
٢وِتىوحنّا الالها يؤي١٠ – ٤: ٢٠  ِسفر ر        
        ١٢ & ٦     ،  رسالة يهوذا ٣١: ١ ِسفر التكوين٣
  ٤١ – ٣١: ٢٥إنجيل متى  ٤
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ن  والثاِمرشَس عاِد السنديدبالع راِشاح العحصنجيل متى األبإ رشَ عى االثنَِهتالميِذ ِلوعس يب الرقاَل 
   ال ال النفس النفسنن ولِك ولِكددسس الج الجلونلونقِتقِتيي   الذين الذينننافوا ِمافوا ِمتخَتخَ  الال" :م له قاَلثم. "ئابئابط ِذط ِذسسم وم ونَنَغَغَ كَ كَلكملكمسِِسا أرا أرا أنَا أنَهه": رينشْوالِع
ا م لههنّة جم وكِل."ممهنّهنّى جى جا ِفا ِفهمهم كلي كليددسس والج والج النفس النفسككهِلهِل ي ي أن أنررى يقِدى يقِد الِذ الِذنن ِم ِمرىرىافوا بالحافوا بالح خَ خَ بْل بْل..االوهلوه يقِت يقِت أن أنونونرريقِديقِد

 ىائيلرإلس اِبع تاريخ الشِّمن القديم ِده الع ذِلكفى .واِدى ابن ِهنُّومى ِف بتكَة ترع بِشاٌل أفعتْكانَإذ  .ى تاريِخأصٌل
وألجيال متعدتْانَكَو .ةدض حايا آدمية تقدان كَطفاُل حتى األ.موا يقدونَمهمحاِئ كذب.ح سبم ا جبِساء لوِكفر الم 
فر  وِس.ثينث والثال والثاِلرينشْن والِعاح الثاِمحصى األام الثاِنار األيبفر أخْ وِس.رينشْث والِعاح الثاِلحصى األالثاِن
ا األإرميصاح الثاِنحى والثالثين. كَ  لقدانوا يقدمونالض حا كَايإللِهح ِلاِئذبم ١.ولك  

 

 أطلقَوقد ا إرميالنبى  ماًاسذِل ِلاسباًنَ مكف .ىاِد الولقدأس ماهكَ ى القتلاِد وما جاألفرِه بِساء صحابع اح الس
واِدى ابن ِهنُّوم  بذِلك أصبح .امد باإلعهم عليمِك حين آلدمي أوقٍةاِف نَاٍتانَويح ِلاٍتو أمثِث جن ِملقى فيِها ي مِةكثرِل

 .يتِة الماناِتويح الثِث ج ِمن فيِه كانوا يلقونوازداد سوءاً بزيادِة ما .شليمسكان أور ِلاِت والقاذورِةام القم إللقاِءمكاناً
  ابنىاِدو رفَ ع لقد.قَرتحام ِلو على الدارا النّ فيهلونِعشْ ويرمينج الم جثثَاِتفايام الِنو تلقى على أكتْانَا كَمكَ
 ذاء الِغ فيِهجدا تَه ألنّهحرتب  النا والديد.وقف تدونال عة االشِتماِئان د النيرهن ِمداعى تتص الِذ المكانهبأنّ منُّوِه

ام  األير وعلى م.ومنُّ ِهناب اهنَع وم.انومرى جى هى األصل العبى ِفعد يان المكَك ذِلان كَ.اموا على الد لههىالشّ
ا  لنَروص يبيٍه تشْببير وأقر أقوى تعماالس كح ذِلب وأص.مهنّم جى االساِد الوكى على ذِلِع ود.ةمي التستْرختِصا

والكِل .حيمالجمنْ ِمى اشتقتْالِت ةة األصليا كِلهمى م ِههنّة ج"جى كِل وِه"اانَوهمونَة ي٢. األصلِةاني   
 

 ِدستخْويالِكم تابالم قدسأو افاًصتنَ موعة ألهوحيمال الج :و النّفهواألتو.ار نتِق المتطفأ ى الار الِت والنّ.د. 
والعذابِد األبى.واله الك.اِء البكَ ومكانوص والِع.اننَرير األس قابِد األبى.والغَ.ِة والظلم ضى اآلِتب.والع ذاب. 

والطرة واللعنَ.ح.ةينونَ والد.والم جاةاز.يُل والو.والم ى الثاِنتُو.وقد نتس هْل:ُلاء نَ هاكد رى  ِفلعذاِب ِلاتٌج
؟حيمالج. بالرجن اِهللاِةوع إلى كلم نَ ب:جيبعت. موجدد رِلاتٌج ِفذاِبلع تتنَِه وهِذ.حيمى الج اسبم عم إصَلا و ِهلي 
ا وأم": رشَى عاح الثاِنحصبإنجيل لوقا األجاءتْ ِتلك الكلماتُ  لقد و. بالكتاِب المقدسارة واستنرفٍةع منان ِمنساإل
 ا م ويفعُل.علمي ى ال الِذن ولِك. كثيراًبرض فيِهِتاد إرِبس بحيفعُل  والدِعستَ ي والِهِدي سةَاد إرعلمى ي الِذدب العكذِل
قُّستِحيض راٍتبي ضرفكلُّ. قليالًب م نِط أعكثيراًى ي ن ِمطلبهكثير .وم نوِد يونَعكثيراًه طالبونَ يه٣." بأكثر  
 

  ملكوتُب اقتر قدهنّأب ِةارلبشَ ِلمسلهرأ  الذينتالميذه وعس يب الرأوصىر اِشاح العحصوبإنجيل متى األ 
السقاَلو واِتمله م :"اشفوا ماشفوا مررضىىض  طهطهرروا بوا برأأ  صاًصاًرقيمقيموا مأأ  تىتىوووا مخرجوا شَوا شَخرجياطينياطين..  ممجأأ  اناًاناًجخذتمخذتمم م جاناًاناًجاع ال ال . . طواطوا اع

  تِِتأأ فلي فليقاًقاًستِحستِح م متُتُيي الب البانان كَ كَننإإفف. . هِِهوا عليوا عليمم سلِّ سلِّتَتَيي الب البخلونخلون تد تدوحينوحين. . كمكمقِِقناِطناِط م مىى ِف ِفاساًاساًححة وال نُة وال نُضض وال ِف وال ِفتقتنوا ذهباًتقتنوا ذهباً
سسالمالمكمكمعلي ولِكولِك  ..هِِه علينإإ  نننلم لم يكن يكن م قاًقاًستِحستِح مفلي فلي ررجعجعس الال سممكمإإ  كمليكمليكم..  ومومننال يقبلكم ال يقبلكم وال ي وال ي سسممعكَ كَع المكمفاخْ فاخْ،،المكم ررجارجاًارجاًوا خَوا خَج  
  مموو ي يةَةَورورمم وع وعومومددض سض س ألر ألر ستكون ستكون:: لكم لكمقوْلقوْلأأ  قّقّ الح الحقّقّالحالح  ..كمكملِِلججررأأ  ارارببوا غُوا غُ وانفض وانفضةِِةدينَدينَ الم الملكلك ِت ِتنن ِم ِمووأأ  تِِتيي الب البكك ذِل ذِلننمِِم
الدالدين حين حالة أكثرالة أكثراحتم ِم ِماالًاالً احتم ما ِلا ِلمتلكتلكالم وباأل."ةِِةدينَدينَ الم صحاِداح السشَس عاإلنجيل يقوُل بنفس رالر ب: "فإنفإناب اب ناإل اإلن نسان ان نس
سسوفَفَوي ى ِفى ِفأِتأِت يى مى مجأبيِه أبيِهدِِدج م م ععم ذٍٍذ وحينِئ وحينِئ..هِِهكِتكِتالِئالِئ مي ي جازى كلَّازى كلَّجو دٍٍداِحاِح وح ح سسببع وباألوباأل  ..""هِِهمِلمِل عصصحشْشْى والِعى والِعاح الثاِناح الثاِنحرينفر فر  بِس بِسرين
ررؤيوِتىااؤيوحنّا الالهوِتى يوحنّا الالهلُُل يقو يقو يالر الر ببي ي سسوعوع : :""وها آِتا آِتا أنَا أنَوهى سريعاًريعاًى سوأج وأج رتِِترى معِِعى مى ألجازى كّلازى كّلى ألجو دٍٍداِحاِح وكم كم ا يكونا يكونع ع مله٤.مله 
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب ..أأشكر ِمن ك لنَاجل كبحذلتَ حتى باالب ن 
الوكَ ِل.حيدهِل نَ الىى نَ ِفكهنّار جبْل.م  لنَتكون خِلا بالمالِذص ى جنَالِصخَ ِلاءا الحاة األيبأعِل.ِةدي ثقِتن ى اِنى وإيم
ة  وهبِنى ِنعم.امألِنى بروِحك ربى .اهنْ عبرعي  التى الكحبِتم وِل.لِةتفاِض المكمِتنع ِلييتُح ا مدهسأشْو .ى الصليبِف

رضيكا يمَل مأع كَى. ة ألتِموقومم ِف.شيئتك وسالقد كماس دجاِتىى وليتميح  .فاِدى وعسم يالِتى ِفى اسص أرفع 
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَ. متمِسكاً بوعِدك. واِثقاّ ِمن استجابِتك.ومخِلِصى

 
 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. القارئ العزيزأِخى 
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  ٣٥: ٣٢ ،  ِسفر إرميا ٦: ٣٣  &  ٣: ٢٨ ،   ِسفر أخْبار األيام الثاِنى ١٠: ٢٣  ،  ِسفر الملوِك الثاِنى ٢٨ &  ١٦: ١٠تى  إنجيل م١
  ٣٢: ٧  ِسفر إرميا٢
  ٤٨ – ٤٧: ١٢ إنجيل لوقا ٣
         ١٢: ٢٢        ،  ِسفر رؤيا يوحنّا الالهوِتى٢٧: ١٦  & ١٥ -١٢  & ٩  &  ٨: ١٠ إنجيل متى ٤

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

