
 ٣٠٤الرسـالة 
 

ِضىأر أم اوىمالنَّعيم س وسهل ِفردِضىأر أم اوىمالنَّعيم س وس؟؟هل ِفرد  
 

(Arabic – Will believers be in a paradise on earth or in heaven?) 
 

  ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ؟؟ أم أرِضى أم أرِضىاوىاوى سم سمهل ِفردوس النَّعيمهل ِفردوس النَّعيم         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes           :يجيبنا على هذا السؤال

      The Complete Book of Bible Answers                               : فى كتابه
 

وس ردى ِف ِفِد إلى األبونعيشُ يفَوسيح س المالصالوا خَ نَ الذينن ِمضاً أن بعهوه يوِدهة شُاعم جيدِعى 
أروذِل. ِضىكاالد عاءعلى تفسير غَبِن م ىيحيح ِلر صعِمٍدد نالم وضاِتوعالر ى الكتاِب ِفِةئيسيس المقد .نَا وأير
 أننقدملم حختَة مصهر ِلتفسي ِلثالِمة كَروهوِد يِة شُهاعمج.ب ِه اعتقاِدِهنوا عليموه ِلو مهتفسير لمزمابع ور الس

  بب الر الرونونررنتِظنتِظ ي ي والذين والذينونونقطعقطع ي يرر الشّ الشّىىلِِلاِماِم ع عننألأل": ع التاِسِددالعبور مز المكى ذِل ِفبى النّداو دذ يقوُل إ.نوالثالثي
ههممي ي رثوناأل األرثون ررضض..  ببععدقليٍل قليٍلد ال يكون الشِّ الشِّ ال يكون رريرطِلطِل تَ تَ..يرعهِِهاِناِن مكَ مكَىى ِف ِفعفال يكون أأ" ." فال يكونمما الوا الوددععاءاءفي في رثوناأل األرثون ررضضويتلذذون ويتلذذون   
  ١."دِِدببلى األلى األإإا ا ههسكنونَسكنونَ وي ويضضرر األ األرثونرثون ي ييقونيقونددالصِّالصِّ"": : ك ذِلدع ب يقوُلثم  ""ةِِةالمالم الس السةِِةثرثر كَ كَىىفِِف
 

ستقبل ى الم ِفم تِتفَو ساٍثد إلى أحشيروح أنّه ال يض وى بكلِّرابى نَتَص الِك النّك ذِلاِتم كِلا نتأمُلموحينَ 
عيدالب.أو خُ أن طة الربأن ى األشْالِش يرِمار ناألر بِقض ليى عليها األخيارلي حيوا فيهستَا ويِتموا بِفعروس د
ِضأرفيه بْل. اىباألح رى قصداِح صبالم زور ِممنِهاِل أقوِذفُاِل الس كراه.أن ذلك س يحثُدم عهى جيِل ِفمى  وِفهم

األجيى ى تِلة الِتال القريبجيلهوأنّم همس يونَختبرهه مأنفس هِفم ى زِنمهمكَ. راِض الحاناِح صبالم زمور يتحن ثُدع 
 ركاِت البونختبري سارر األب وأن.ونيقطع س أنّهم فيِهعيشُي انى كَن الِذمى الز ِف الذين كَانوا يعيشُونراراألشْ

 ِةى كلمنَع مرك ند أن جداًةامور اله األمنوِم. ضاًن أيم الزكى ذِل ِفِدِعوض المى أر ِفالمعدةَ لهم ليستمِتعوا بها
ض الِتأرى ورِة باللغَتْدالعب بِذِةري النّلك صالكتابى .فهى إلى ِت تشير ى الِت البالِدلككَان عيشُ يائيَلا فيهربنو إس  

اح ح األصِةلتثنيفر ا بِسدر وفلقد. د إلى األبهمسِلنَ وِلمِهاِئ آلباٍثميركَ ا اُهللاهبهى ووذا الِتهض ي أرصوعلى األخَ
ابع ذِلالرنّنّأأجل جل وألوأل": ص النّكهأأ  هححببآب آب اءاءككواختار نَ نَ واختار سلهسلهمِم ِمم ننب ب عهِِهدِِدعمخْخْأأ  مررججككبح بح ضهِِهرِترِتضبقو هِِهتِِت بقوالع الع ظيمِم ِمةِِةظيم نِم ِمن صصرر   . .
 ٢."مموو هذا الي هذا اليىىا ِفا ِفمم كَ كَصيباًصيباً نَ نَممههضضررأأ  طيكطيكعع وي وي بك بكىىأِتأِت وي وينكنك ِم ِمظمظمععأأ و ورركبكبأأ  وباًوباًعع شُ شُككاِماِمممأأ  نن ِم ِمددطرطر ي يىىكَكَلِِل
 

: ص النّك ذِلعنيِها ي ومابع والثالثينالس ورمز المن ِمرينشْع والِع التاِسِددالع ِفى كِلماِت انَلتأموإذا   
ة ادا عهب دقص يِةريب العِةى اللغَ ِف."ِدبلى األإ"ة مكِل: ظ أنالِحن ."ددببلى األلى األإإا ا ههسكنونَسكنونَ وي ويضضرر األ األرثونرثون ي ييقونيقونددالصِّالصِّ"

   أناج استنتَنمِك يِه علياءوبنَ. ؤ به التنب الِذى يتعذر علينَاستقبُل المه القديم أنِّدهالع ِفى نّص ِمن نصوص تْرإذا ذِك
. اهدار مقدمبؤ ب التنَذرعتَى يستقبل الِذتى الم اآلن حنا ِمهسكنونَ يمه أنّاطٍةسنى بب تع."دِِدببلى األلى األإإ  ااههسكنونَسكنونَييوو": ةَرعباَ
 فَو سمه أنّ ويعِنى. وقتذاكعيشُ يانى كَ الِذائيلىر اإلسِبعلشَ ِلتعبير عن وعٍدرى  العبباألسلوِب ةار العبلكوِت
يِفسكنون ى أرض المكّلِدِعو أي ام حاِتيوكذِل.هم كس أى بقينَباؤهمنَ وأباءاِئنَ أبهملي ا ِمسكنوا فيهإلى جيل جيٍلن  .

وسيتمتعالذين اَهللا يتقون ِفاِتركَ بالب ى أرض المِدِعوإلى الم غَ عيِدستقبل البيمِكر المن التنبؤ بمداه.ذِلقابُل وي ِم كن 
اآلخَِباِنالج ر ما سوف ياألشْانيِهع رارو هأنّو همس فَوي قطعِمون نض األر .بسحم ا جاءبالم ز٣.ورم      
 

 كثيرين إنيتقد مبذِل إلينَاون كهْلهْل": ؤال الساإلنس اإلنس انانح اَلاَل حم هِِهوِتوِت مبالج بالج سدِِدسي ي موتُوتُمض ض ميرميرههتب ذِلذِل ِل ِلعاًعاً تبك؟؟ك". 
اإلجالال": ةاب".الِك ألن تابالمقد عِلس ينبو أوح ضنفس ناإلنس ان سوكَاء انناًؤِم مغَ أو يرؤِم من تكونظة حتِف م
بوعالًاِم كَايهي وِه وفاِتمإلى ي وم القيةام .وسفَوي ى غَاِنعيرؤِم المأشَنين دالو الت ِمينض رِهاِئممالم ِةرتاع 

                                                
   اإلنجيل اإلنجيللىلىإإ  استمعاستمع     ،          ٢٩ &  ١١ – ٩: ٣٧ سفر المزامير ١
   ٣٨ – ٣٧: ٤ سفر التثنية ٢
  ٢٩: ٣٧ سفر المزامير ٣
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رتجفةالم .فبالرجيل وع إلى إنجلوقا األصحاِداح السرشَس ع، نقرالِذثَلأ الم ى ضربهالر بي سوع عإ ننِّان غَنسى 
 ىِن الغَك ذِلاِب بدِن ِعاًحوطرم رازع ِلهم اسسكين ِمانوكَ .هاًترِفم مو ي كّلمع يتنَوه و.ز والبانوجر األس يلبانكَ

وكَانم ضوباًروح بالقر.أ ىهشت وينشْ يبِمع اِت الفتَنِمِطاِق الس ناِئ مِن الغَِةدالِكتْانَكَو .ى ى تأِتالبوتلح سقر وحه. 
الِماتَم وسكين حملتهلى ِحإة كَالِئ المإن ضباهيمر. ِن الغَاتَومأ ىضاًيو ِفدن. فرفعع نَيى ِفِهياله ِةاويو هى ِفو 
ذابالع.إأى  وربرِماهيم نوِلعيٍد ب عازِحى ِفر فنَ .ِهِنضى وقاَلاد: يإإ  ىىبِِبأأا ا يببرراهيماهيم..ار ار ححمأأ و و!.!.ىىنِِنمرِل ِللْْلسِِسر ععازازررلي بّلبّل لي  
طرإإ  فَفَطرصهِِهبِعبِعصبم اٍءاٍء بموي وي ببرردِل ِلد سىىنِّنِّ أل أل..ىىاِناِنسم م ععذب١. هذا اللهيب هذا اللهيبىى ِف ِفذب     

 

 ِةاويى ه ِفىِنلغَ ِلاهيمربإ  قوُلك ذِل علىوالدليُل ِه وفاِتدع بان اإلنسالزميى ساِع الومير الض أنعلما نَ هنَنِم 
ذاِبالع :"ييا ابىىنِِنا اب..اذكر نّنّأأ   اذكرككاستو استو فيخَ خَتَتَفي ييراِتاِتركىى ِف ِفكح ح ياِتاِتيكذِلذِل وكَ وكَككِل ِلك ععازازررالب الال البيااي..  واآلنواآلنه ه وويتع يتع زتَتَنْنْأأى وى وزتتع تتع ذبذب". 

  تِِتببأأا ا  ي يذاًذاًإإ  سألكسألكأأ": الً قاِئإبراهيمى ستجِدي و.ةسم الخَِهِتو أجل إخْن ِم عليِهثور يذاِبان العكَى م ِفىِنالغَضمير وإذا ب
  ذاِبذاِبع العع العضِِضوولى ملى مإإ  ضاًضاًييأأ  ممتوا هتوا هأأ ال ي ال يىىكَكَ ِل ِلمم له لهددههشْشْحتى يحتى ي  ..ةةووخْخْإإة ة سسمم خَ خَىى ِل ِلنن أل أل..ىىببأأ  تِِتييلى بلى بإإ  ررازازععلِِل  لََلسِِس تر ترننأأ

  ٢.ىِد األبذاِبار الع يكتوى بنَفَو سئاِط والخَ.األبِديِة فِى ِفردوس النّعيمى  ِفعيستمِت سنؤِمالم إن ."هذاهذا
 

 عفَر ى مكَ ِفالغَِنىذاِبان العمَل العالع الِذظيم بِهى تقوم اإلرس ِمئاِط الخَ إلنقاِذاتُالي ان بتقديم .ذابلع 
الخَ الِةرسِلريرالص والتح مضّلن بيَل السكَِل". القويمىهِل ال يبْلُئاِط الخَك تكون له  الحاةياألب قال . "ِةدياهيمرإب 

ِللغَِنى :منْنْعِِع" .رةِذعددههممم م وسى واألى واألوسنبينبياءاء  ليليسسممعنْنْوا ِموا ِمعههمم". دقص إن اهيمربهذاإب أن  "يوا وا شُشُفِتفِتيكتبكتب  مموسى واألى واألوسنبينبياءاء. 
ا ا ال يال ي": قاَل فِهوِت إخْ إلنقاِذوقاً شَقُر يتحان كَهقلب ألن .ضاعتر الغَِنى كنوِل. "همهمسبيِلسبيِل ِل ِل والنور والنورهمهمجِلجِل ألر ألراجاجررلسلسفهى افهى ا

  ننإإ" :ارر األشْا قلوِبايب بخَعلم يوهو إبراهيم  لهَل فقا."ونون يتوب يتوباِتاِتوومم األ األنن ِم ِمدداِحاِح و وهمهمليليإإى ى ضضذا مذا مإإ   بْل بْل..إبراهيمإبراهيم  ىىاباب
: الثة الثثل أنمال ك ذِلىظ ِفنالِح ."قونقونددصص ي يواِتواِتمم األ األنن ِم ِمدداِحاِح و و قام قامننإإ وال  وال ..اءاءى واالنبيى واالنبيوسوس م منن ِم ِمونونععممسسانوا ال يانوا ال يكَكَ

اهيمرِل و الخليَلإبعازور وقد.الغَِنى  نّولِك .عا جمياتوامهِفم ى وبكلِّ.لاِمى كَع م ا يدورح ولهِفم ٣.رالم اآلخَى الع  
 

 يمتى جُلسالب أ بإنجيلِه شيرنم وسا اللذيى وإيلين ظها رعبل التجِلى معلى جيِد السا ِفانَ كَ.سيح المى وى ع
  أنىح الوجَلسيح س المِدي الس صلِبدنْوِع .عيدن بمنذ ز ماةَيا فارقا الحمه أنّعلوموالم .هعان م يتكلماانَكَ إذ ٍلاِمكَ
ى ى  ِف ِف متى جئتَ متى جئتَببا را رى يى ينِِناذكراذكر": وعسيل وقاَل ."ااا فعلنَا فعلنَ م م استحقاقَ استحقاقَاُلاُل ننَ ننَدٍلدٍل فبع فبعننححا نَا نَممأأ" ِهميِل لز قاَلى الِذصالِل

ى وِتنا الالهوح ياؤيرفر ِسوب ."وسوسى الفردى الفردى ِفى ِفعِِع م م تكون تكونمموو الي اليكك إنّ إنّ لك لكلُُل أقو أقوقّقّالحالح" :وعس ي لهقاَل ."ككملكوِتملكوِت
باألصحس ِماِداح السفر الِسن.مكتوب   :ا فتفلمالخَح اِم الخَتمسأيتُ رتَ تحالم ذبح نفوسلوا ِم قِت الذينأجل كِلن ة م

 ال  ال قُّقُّ والح والحوسوس القد القدددييا السا السههحتى متى أيحتى متى أي": ظيم قائلين عٍتووا بصخُر وص.مهدنْ ِعتْانَى كَ الِتِةاده أجل الشّنِم واِهللا
  ٤.ميهع وِلاِم بكَاِءمى الس ِفمهيقة وا الضراص عذين الاءده الشّإن ."ضض على األر على األراكنيناكنين الس السننا ِما ِمنَنَاِئاِئممدِِد ِل ِلممى وتنتِقى وتنتِقتقِضتقِض

 

  ووهه  سسليلي" : قاَلعقوب ويحقَسإ وماهيربإ يسينالقد ن ع تكلم حينوعس يب الرأن ِهجيِل البشير بإن لوقاروذكَ 
  اتقوا اَهللان فم.ةي تبقى ح النفس ألنلن ننساهاا اتنَارا واختبرنَاِئم ضميتُ ال يتَو المإن ..""اءاءيي أح أح إله إله بْل بْلاٍتاٍتوو أم أملهلهإإ
انوا  واسته ِهللاوعضوا الخُفض رن أما م.ةدي األبِةاحالم والر والسِةجهح والب الفراسيس أحمهع م تدومهماِتيى حِف
 إلى مهع مريستِمى سِذ الذاِبال العو أهن ِم.ع والفزِبع الراسيسحأ هموِت مدنْ ِعمه تنتابميعلج ِلدهى أع الِذِهالِصبخَ
داألب .إنالس ماءه والمكان الم عاهللا ألوالِدد .والج حيمه والمكان الم عدإلبليس ِهكِتالِئ وموالذين  يتبنوع٥.ه  
 

 صليِبى ِف هتددى أع الِذكالِصخَِلأشكرك .. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتَليتك ..  عزيزى القارئ
االبكَ ِل.حيدن الوهِلأ ال ىبْلك ى ِل تكونالح ياة األبأحى ِنوإنّ .ةديب ايوالقاِئ ِدع وعسى ياأنَ: لرب ِعاض ألملد كم 
كاناًم.و وٍت آهاذنَأخُيل ضاً أي.حتى ح ي ثُيكون وهنَ  نكونحنضاً أي.ِن أسألك عوة معكَناًو ىأح ا وفقَيإر ِتادك 
مماًتممشيئتك .  ارأرفعالب وعسم يالِتى فى استِك.صقلتَ م نا مي عِدكخَارجاً: الّ على و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٢٤ – ١٩: ١٦إنجيل لوقا  ١
 ٢٨ – ٢٥: ١٦إنجيل لوقا  ٢
 ٣١ – ٢٩: ١٦إنجيل لوقا  ٣
   ١١ – ٩: ٦      ،      سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤٣ – ٤١: ٢٣    ،       إنجيل لوقا  ٧ – ١ :١٧ إنجيل متى ٤
  ٤٦  &٤١: ٢٥ إنجيل متى         ،       ٣٨: ٢٠ إنجيل لوقا ٥
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