
 ٣٠٠الرسـالة 
 

  ؟؟ى أحباِئنَا ِفى األبديِةى أحباِئنَا ِفى األبديِةهل سنتعرفُ علهل سنتعرفُ عل
 

(Arabic – Will we recognize our loved ones in the afterlife?) 
 

  ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ؟؟نَا ِفى األبديِةنَا ِفى األبديِةهل سنتعرفُ على أحباِئهل سنتعرفُ على أحباِئ         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes           :يجيبنا على هذا السؤال

      The Complete Book of Bible Answers                               : فى كتابه
 

 لقدأفص حؤِم المِفنون الونيِكى تسى لبولس الرولسع نِت حيروقلِقهم ِمهم نِة جهم اِئصير أحبهمنين ؤِم الم
الذينذِلِل. وا رقدكتَك بإلي ِفهم ِهالِتى رساألولى إلي هماألص حالًابع قاِئاح الر :"أ ال ثمأ ريدنأهلوا  تجيخْا اإلهة ِمون 
ِةجهاِق الرىك ِل.دينوا كَن ال تحزالباقينالذين ال ر جاءله نّأل .مإ ها نؤِم كنّنأ نني سوعاتَ مذِل فكَ. وقامكاِق الردون 
بيسوعس يِضحرهأ  اُهللامضاًيم عا نقوُلنَنّإف .ههذا بكِل لكم ِةمالر ا نَنَنّأ :بحاألن حياءالب إ اقينجيِءلى مالر ال ب 
 ى ِفاتُوم واأل.اِءم السن ِمزُلنْ يفَو سوق اِهللا وبٍةالئكَئيس م رِتو بصتاٍف بهه نفسب الرنأل .ديناِق الرسبقُنَ

المسيح سيقوموالًأ ون. نَثم حاألن حياءالب اقينطفُخْن سميعاً جم عهى ِفمالس ِل.بح القاِةمالر ى ِفب الهوهكذا . اءو
كّلنكون حين م عالر ذِلِل .بكع زوا بعضكمب ١."الم بهذا الكَضاًع 

 

ى وئيل الثاِنمفر ص بِساءا جم. ةديى األب ِفهماِئ على أحبرفونعيتَ سنينؤِمالم  أنحى توض الِت األدلِةنوِم 
األصاح الثاِنحشَى عر. أند اوالنّد نْ ِعبىدمِما سعع نم رِهِنض اب. أَلس داوِم اَهللاد أ نجل الصبيو صامص ماًو. 
خَلوداتَ وبم األ  علىطجعاًضضر. ِه بيِتيوخُ شُفقامِه عليليقيم وهفلم شَ يأ ولماكْل يم عهخُم وكَ. زاًبى ِفانالي م و
أابع السالن ولداتَ م .فقامد اودسَلرض واغتن األ عهواد نوب دل ثيابهخَل ودب تَيالر بوس جد.ثم ج إ اءِهيِتلى ب 

وطلبفو ضعخُوا له فقاَل . فأكَلزاًبله ع بيده: "ما هذا األم؟علتَ فَى الِذرا كَ لمانالولد اً حيص تَمتَ وبكيا  ولم
اتَمالولد خُكلتَأ وتَ قم فقاَل ."؟زاًب: "ا كَلمانالولد اً حيص تُمقلتُىنِّ أل.تُ وبكي م ني علمر بما يرحىِنمالر ب 
ويحيا الولد. واآلنقد فِل.اتَ م أاذا مصقِدأ  هْل.؟ومأ رأ نردهب عا ذاِها ذاِهنَنَأأ .؟دبإإ  بليأأ و وهِِهليمما ها هوف فو ال يال يررجعللإإ  جعى٢."ى 
 

 وبإنجيل متى األصحاح السشَابع عرنقر أ عنظه ور موسى وإيليا اللذين رحال إلى السِماِءم نز معيٍدن ب 
وقدتع فَرعلي هما بطرسوي وحنا وينْ ِععقوبتجِلد ى الربي سوعبل على الج .وبإنجيل لوقا األصحس اِداح الس
شَعرج الِذ المثُلاء ى ضربهي سوعالم سيحع نِنجل الغَ الرىوع ِلن عازرالفقير وإب رخليل اِهللاهيم فَ وكياستطاع  
 نِف ودضاًيأ ىِنالغَ اتَوم .اهيمربإن ضلى ِحإة كَالِئ المملته وحسكين الِمرازع ِلاتَم فلقد". ر اآلخَييز تممهنْ ِمكلُّ
فرفعع يى ِفِهنياله ِةاويو هى ِفوذاِب العإأى  وربرِماهيم نوِلعيٍد ب عازِحى ِفر فنَ .ِهِنضى وقاَلادإ ىبأا  يبراهيم 
ارحىِنمْلِس وار رازِلعبّل ليإ فَ طرِهبِعصاٍء بموي برِلد ىنِّ ألىاِنسم عى ِفذبإ فقاَل  هذا اللهيببراهيمي ىِنا اباذكر  
 نكما وبيننَ بي هذا كلهقَوفو .ذب تتعتَنْأى وز يتعو هواآلن .االي البِلعازر ك وكذِلكاِتي حى ِفكِاري خَتَ استوفيكنّأ
هة عوظيمأ حتى تْ أثبتَة قدنالذين ي ريدونالع بِمور نه إا نَهال يقِدليكم رونِم وال الذين ننَ هاكجتَ يازإ ون٣."انَلي 
 

 قدسأُل يٌلاِئ سع نالقِة عاألز واج والزتستِم هْلاِتوج ِفر ى األب؟ِةدي .تَ الِكإنابالم قدسي قدعلى  الدليَلم 
ِتأن لكالقة ِف العى األبِةديلي كَتْس ِها مىض على األر .فقدج اءبإنجيل متى األص شْى والِعاح الثاِنحقوُل رينالر ب 
يسلِف ِلوعريسيينحين أر سلوا تالميذهملي اج: سألوهوة أزعبا سله جة كَانوز تنتِسب نتِضإّ��ْ�": ِلم ذ ال إ لون
تعرفونالكتب نّأل  اِهللاِة وال قوهى ِفمالقي ِةامال ي زوجونوال يتز وجبْلون كَ يكونون ى ِف اِهللاِةكَالِئمالس أو .اِءما ِممن 
ِةجهقي األِةام ماِتوأفم ا قرأتما قيَل مِم لكم لإا نَأ :ل القاِئ قبل اِهللانإ هبرلإ واهيمهلإ وحقَ اسهي ل عقوبيلإ  اُهللاسه 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،        ١٨ – ١٢: ١٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ١
   ٢٣ – ١٦: ١٢ سفر صموئيل الثانى ٢
   ٢٦ – ٢٢: ١٦ إنجيل لوقا ٣
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ة ال كَالِئ فالم.ضع البهمِضع بع م اِهللاِةكَالِئ مالقِةع كَِةديى األب ِفات اِهللانَالد وب أوالقةع إن. "اءيحأ هلإ ْل باٍتومأ
 ١.ِةسي الجنِْةراشَع المنة ِمالي خَكَمالِئكَِة اِهللا ثلض بالِمع بعا مضنَعا بالقتنَ ع تكونفَو سنح ونَيتناسلون

 

 ِه عليا تكونم ِلضيح تو.رشَس عاِماح الخَح األصنثوسى كورِنؤِمول األولى إلى مسولس الر بالِةرسوب 
أجسا ِفنَادى األبإذ كَ.ةدي لِك":  يقوُلتبكَ:ٌل قاِئ يقوُلن فَيي األقام مأ وباتُوىجس م ياإل.؟أتون نسِموُل األان ن 
 هكذا ىماو السوا هموكَ. ضاًيأ ونابي هكذا الترىاب التروا همكَ. اءم السن ِمب الرى الثاِناننساأل .ىابض ترراأل
السماويأ ونوكَ. ضاًيمنَا لبسا صةَوراب الترى.س نلبأ سضاًي صا ةَورماولسأ هذا قوُلأ ف.ىيخْا اإلهإة ونماً لحماً ود 

 ىِف. ا نتغيرا كلنَنَنّا ولِك كلنَقدرال نَ.  لكمقولهأ رهوذا ِس. ادس الفَمد عاد الفسرثُوال ي.  اهللارثا ملكوتَ ينأان رال يقِد
طرفِةى ِفظٍةلح ع نْن ِعيدنّإف. خيروق األ البهس يبقُوفي األقام ماتُوىديِم عونَاٍد فس حنرأل. نتغي هذا الفاِسن دال ب د 
 .تو ممد عتُاِئ هذا الم ولبساٍد فسمد عد هذا الفاِس ومتى لبس.تو ممد عس يلبتُاِئ وهذا الم.اد فسمد عس يلبنأ

 ٢."ةلبى غَلإ تُو المعة ابتِلة المكتوبم الكِل تصيرٍذفحينِئ
 

 وربماءُلا نتس :فَكيُل تكمس عا ِفتنَادى السماِخاء وبدلنا إحساسِف باأللم ألن حيم آخَى الجرينيتع ذب؟ون .
ةاإلجاب :ا نَنَلسِعدى أنا كّلنَ لديالم ن لرفِةعمقدإج على كلِّ األسِئلةلةة كاِماب .ولكن ي وجِبا بالكتَدالم سقد ُلالِئد 
توضحإلى ح دا  ماّورأمله ا اعتبارهدنَاِعا تسما على فهالِتالِة الح ى نكونعلي ا ِفهى األبنوجِةدي زثالثةىا ِفه  : 

 

ى اِداح الححى األصوِتا الالهوحنّا يؤيفر رِسبف ....ععجج وال و وال واخٌاخٌرر وال ص وال صننزز ح حال يكونال يكون  اِءاِءممى السى السفِِف: : أوالًأوالً 
 وال نزح وال يكون دعا ب فيم ال يكونتُو والمهموِني عن ِمٍةعم د كّل اُهللاحسميوس": اِت الكلمِهأ هِذ نقررينشْوالِع
صاخٌروال و جعفيم ا بعأل داألن ماألور ولى قدم تْض". إن وعاِهللاد  طمِئمنّأل .نكِله ىالقد ِةرستَ يطيعأن ى وِف ي
بما وعد.ليكون أوالد هس عدِف  كّل حيناءى األبكتَ.ةدي ب بولسالر ى ِفوَلس األولىِهالِترس  ِنؤِمإلى منثوسى كور 

األصيقوُلىاح الثاِنح  :"مما لما لمتر تر ع ع ييننولم ولم تس تس ممعأأ  عذنذنولم ولم ي خْخْ يطرطرعلى ب إإال ال  على بنسنسان مأأا ا ان مععددهِل ِل اُهللا اُهللاه لذينلذيني ي حبونَونَحبه٣."ه  
 

  باأللم ألناسسا إحنَِلاِخ بداكنَ ه ال يكونوفَس ....هِِهدِلدِل وع وعة اِهللاة اِهللاانَانَا أما أمنَنَيِنيِنى بأعى بأعرر نَ نَفَفَوو س ساِءاِءممى السى السفِِف: : ثانياًثانياً 
نَهِفاك حيم آخَى الجرينيتع ذباقتنَ بْل.ون انَِتِه وِصٌلاِم كَاعدل اِهللا وأموِدِه بععق وإ. دنه ؤالء الذينيكونونى  ِف س
الجحيم همبقونيس نَ هألنّاك همبإص ار كَرانوا رافضينلكَ مهعلي هم.افِض ورينا مقد كَان أع داُهللاه له كَم ىي وا خلص
 ار ِهللارى األشْد تحرينشْى والِعاِداح الحح األصفرِه بِسوب أيَلج سولقد. ىِد األبذاِبى العس ِفصير الباِئ المك ذِلنِم

 ٤."؟اهسنَ التمنإ عنتِفاذا نَ وم.؟هدبع حتى نَير القِدو هنم .ر ال نسكِق طررفِةعبم .انّ عدعاب": همبقوِل
 

ى التاريخ  ِف وأمثالهتلر ِه أندؤكِّ يك وذِل....اتٌاتٌججرر د دذابذابحيم العحيم العلجلجى اى ا وِف وِف..اتٌاتٌججرر د دتُتُافآافآكَكَالمالم  اءاءممى السى السفِِف: : ثاِلثاًثاِلثاً 
شَالبرىس فَويكون ع ذابهِفم حيم أشَى الجِمد غَن رِهيم .لقدكتب لوقا الب ِه بإنجيِلشيراألص اح الثاِنحشَى عقوَلر  
الربي سأأوو": وعما ذِلا ذِلمككالع الع ببدىى الِذ الِذدي ي علمإإ  علمررادةَةَادس س يهِِهدِِديوال ي عِِعستَستَ وال يدوال يفعُل وال يفعُلد بح بح سإإ  بِِبسررادهِِهتِِتادفي في ضضرربولِك ولِك.. كثيراً كثيراًب نىى الِذ الِذن  
ال يال يعلمويفعُل ويفعُلعلم م م ا يقّقّستِحستِحا يض ض ررباٍتاٍتبي ي ضضرربفكلُّفكلُّ  .. قليالّ قليالّبم م ننأع طِِط أعىكثيراً كثيراًى ي ي طلبنْنْ ِم ِمطلبههكثير كثير وم وم نني وِدوِد يعونَونَعهكثيراً كثيراًه   
ييطالبونَونَطالبهأأ ب بهكثركثر". راؤنَجِف ثيقٌا وى األبأنّنَا ِةدينتَ سعفُرنَاِئ على أحبا الذينبقونَ سا إلى المو. دج أنا نَمعجزع ن 
إدِهاِكراآلن س نُفَو دركهفيم ا بعوكلُّ. دا  ميِصستعنَى عليا اآلنس نفهمهفيم ا بعد .نَسرفُعأكثر ع نم حاِهللاِةب  
العلنَِةجيب ِها وكم ىالغَ بة العِت. قما ِمقلتنَى نَ الِتلكنوِم. إلى النورِة الظلم نالم ِتوإلى الح ٥.اةي   

 

إذ  .محبتك العجيبةأشكرك من أجل .. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتَليتك .. عزيزى القارئ 
ِدىالِك األباله يتِنى ِمنةفددياةَ األبيتِنى الحهبوو  .تِنى ابسبح ألنّك كأشكرالِمكألتَ قلبى بسوم إ.ناً لك ى وِق شَن

 .  ال أخْرجه خَارجاًمن يقبْل إلى: الّ على وعِدك يا من قلتَ متِكصالِتى فى اسم يسوع البارأرفع  .ودد بال حاِءملسِل
 
 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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    ٣٢ – ٢٩: ٢٢ إنجيل متى ١
    ٥٤ – ٤٧: ١٥ولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرسول األ٢
   ٩: ٢      ،        رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٤: ٢١ رؤيا يوحنا الالهوتى ٣
  ١٥: ٢١ سفر أيوب ٤
   ١٤ – ١٢: ١ لوسىرسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كو   ،      ٧ :١٣ يوحناإنجيل       ،          ٤٨ – ٤٧: ١٢ إنجيل لوقا ٥
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