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اجتازاجتازوا حوا حافة المافة الموتِِتو   ثم ثمععادواوااد  
 

(Arabic - Things happen in so – called near – death experiences) 
 

  ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ١  ؟؟ِت ثم عادواِت ثم عادواماذا قالوا الذين كانوا على حافة الموماذا قالوا الذين كانوا على حافة المو         : وسؤال هذه الحلقة     

                Dr. Ron Rhodes          :يجيبنا على هذا السؤال
      The Complete Book of Bible Answers                               : فى كتابه

 

قد  ،وااد ع ثموِت المافِةن على حم الزن ِمٍةفترانوا ِل كَاألشْخَاص الذين عم الِتقاب المن ِمديِد على العاءبنَ 
اع  األنولكِت ِلدرى سا يِلوفيم.  الِتى اجتَازوهااِتارتب االخن ِماًع نورشَ عِةسم على خَونصصتخَ المثوناِح الباستدّل

بعدح صرها وتبويبها مشَع رح مبٍطسِموٍذأخُ م ناِه أفوالذين اختب وار : 
 

 ن ع بِصدقربى تع الِتاتُم الكِلد ال توجهنّإ  يقوُلمهظمعم.. .. اا به بهطقُطقُنْنْ ال ي ال يوراًوراًوا أموا أمههاجاجوو: :  األوُل األوُلععووالنّالنّ 
اختبار مواجِةهالم تو .ومني ِتاوُلح لكالم حاولة سفَوالِح يتأكيٍد بكلِّ الفشُلقه . 

 

 عالنّوعآذانُ آذانُتْتْانَانَكَكَ: : ىى الثاِن الثاِنالنّو ههممص ص اغية ة اغيوعوعقولهقولهممو و اعيةةاعي.... ِموسواعالِذديثَ الح ى كاني دخَور اصة معِلا ينه 
األطباءتخَ المصصونوتقارير همنْ عهأنّم هماتوا م .كاناألطب اءوالم مرضونلد يلةاألِد هم الوةافيى تؤِكة الِت الكافيد 

الِةحالقلِبكتوقِف. فاة الو ع النَن ض وتوقِفبالرئتي ن عالتنفس وتوقِفن اِئ سر األجِةهزالع ضِةوي عنِف وظاِئاِء أدا ه
 . الً كاِمتوقفاً

 

 عالنّوعثُثُ الثاِل الثاِلالنّو : :انتابانتابههمإإ  مححسساساسبالس الم والم و بالسالهالهدوِءوِءدوه وه مم  على حافِةافِةعلى حالم وتوت الم....م عظمهيقوُلم إنه مكان  لديهم 
إدروشُاك عورٍةأنينَ بطموس الم وفرح إلى أبعد مِل.ىد درِةجِت أن لكاِعشَ المرتْة  القويدجفيهأو مغْ رة مِلبة شَحةديد 
 . ةضياألر اِةي إلى الحٍةدو عون دالِة الحلكى ِت ِفلبقاِءِل
 

 عالنّوعالنّوالر الر ابعابع : :سمِِمسععوا أصوا أصواتاًاتاًووه وه ممعلى ح افِةافِة على حالم ِت....وتوت الم لكاألص الِتاتو ِمى سعتْ كانَاوه أحثُ اناًيعتب 
ر يج غَِعزطنين مة كَنَِشخَِتلك األصواتُ  تصبحان ظم األحيعى ما ِفه ولكنّ.طافوسيقى االخِتا مهكأنّوور رلسا
مٍثاِعريح ب لالضاِبطر واالنزعيقاج والض . 
 

 عالنّوعاِماِم الخَ الخَالنّوساإلاإل: : سححسساساسبع بع بور ِسور ِسبررداٍباٍبدم ممظِلظِل م.... انتابضعب همإح سبأنّاس هميتح ركونِسَلاِخ د اٍبرد 
نّم ولِكظِلمهمال ي علمونإلى أي ن .يشْوعرونيئاً شَ وكأني جذبهذِلَل داِخم كالم مروِفى الوقِت ذاِتِه. معِت المي سمعون 
كأنّها موسيقى وور رلس ِلاناًيثة أحاِعبالاألصواتُ  .النّوع الرابع  ِفى حديِثنَا عناهكر ِذقَبى س الِتاِتوصاأل لكِت

 . ولكنّها ِفى معظم األحيان تكون خَِشنَة كَطنين مزِعج.االخِتطاف
 

على  اى كانوا فيه الِترحلِة الملكى ِت ِفوارع شَهؤالء ....ممهِِهاِداِدسس أج أجارجارج خَ خَممهه بأنّ بأنّاإلحساساإلحساس: : سساِداِد الس السوعوعالنّالنّ 
افِةحالم أنِّتو هخَم روا ِمجِنن طاق الجدس.وو جدوا أنفسهمِداِق رنْ على ِمينضى غُ ِفٍةدفِةرالع ماتلي.واألطب ِماء ن 
وِلحهمي حاولوناشَ إنعهنّ ولِكمهمعِل يخَنون بوفاِتر ِهى الحين ذاِت ِفهم . 
 

 عالنّوعالنّوالس الس ابعابع : :اسساإلحاسسبأنّ بأنّاإلح ههممتقابلوا م تقابلوا م عآخَ آخَع رينرين....كثير ِمون نالذين افِة كانوا على حالم ِتووا بأنّ أقرهم 
أحسوا بووِدجح ضوِحور رىي عُلمِةانَ على إعالم ِتيالل ِت ِخديثاً حلكالم ِمحلِةر نار االختب .وأحاناًيذِل يكون ك 
الحضوروِح الرىألحب اء سقَبله مأن رالم اآلخَ انتقلوا إلى الع. 

 

 عالنّوعثاِمثاِم ال الالنّونن : :اسساإلحاسسبأنّ بأنّاإلح ههممكانوا م كانوا م عكاِئ كاِئع ن باِهاِهن بر الضر الضوءءو .. ..أمرع متادنَ أن سمِمع نم اس الذين ظم النّع
اختبوا ِترلكظاِت اللحاًنكاِئ  أنيئاًض م سطعياالق ٍة بقوهم .ومعذِل أن كالفي ض المق ِمِثنبنالض ِءوو هو اجاِطسإال ع 

                                                
١
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع 
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 كانلقد . نيبجي عٍءفْ وِدٍب حن ِمض فيهنْ ِمثقُ ينبىءِض المن الكاِئك ذِل أنأيضاً وارعشَو. نينيى العؤِذ ال يهأنّ
 .ضاًار أيالل األفكَ ِخن ِم فقط بْلاِتم بالكِلس ليمهع ماطبيتخَ

 

 عالنّوعالتاِس التاِسالنّو عع : :العالعررضِل ِللُُلاِماِم الشّ الشّض تاريخ حتاريخ حياِتاِتيهمقال ....همب عضاِد األفروه مِةافَ على حالم أِتو موا نّهدشَاه 
عِلالًاِم شَضاًر حاِتيِفى همظٍة لحس فةاِط خٍَةريع .وهذا العرضأنّقاُل ي ه سدعلى الاع مهفَهقيِقىاةم الحيو . ِللححرك 

ضميرمهكى ي واركدأه لةميادار وتبال  إظهمحآلخَل ِةبرين. 
 

 عالنّوعالنّوالع اِشاِش العرفوا : : رادفوا صادصححوواجزااجزتخَِطيه همعلي ذرا تعتخَِطيه همعلي ذرتع .... و لقدجأنفسهم اود اِخَلدقٍةِطنْ ما لهح دودنُمِك ال ي مه
 كول إلى ذِلصو الالو .دى أبعد ِفى ِتلك المرحلةاِب إلى مه الِذني وبمهنَ بيوُلة تح قويعاِنو ممهتهاج إذ و.تخَطيها

 .ىاِئ الماجزالح ة أومخْضالة ابوبال  أوور السشبه بما يودد الحلك ِتفَص ومهنْ ِمضعوب. ءور الضاِهن بالكاِئ
 

 عالنّوعالنّوالح ى ى اِداِد الحشَرعشَرع : :الرغْغْالربى البقاِءى البقاِءة ِفة ِفببح بح ضضرةِِةر  اِهر الضالكاِئن باِهر الضءالكاِئن بءوتْتملكَ ....ونْ ِم كثيرينهمغْ رة ِفبقاِءى الب 
وعدم العوٍةِةدِشِلهذا  . إلى الحياة األرضيتأثرِهِةد مبأح اسيساِعشَ ومر السالم والهِءفِْدل و.وءدالم حِةبالع ِةجيب 
ِمقِةنبِثالم الكاِئن اِهن بر الضنّولِك. ءوهكانوا ميطالب منبالر وع ألنّجقيَله له مأن نَ هاكعلى األر ض عالًم اماًه 

خُيصهملم كتمْل يب عدوعلي همنْوِم. ِهاِم إتمهمم إنّ قاَلن شُه عوربااللتز ام دونريض ِم تحأحٍدن جبام يهللعودة لم  
 . معِت الماِبردالل الس ِخن ِمتْ تمِتهمدوعرحلة يقاُل أن و. ض على األرإتمامها

 

 عالنّوعى ى نِِن الثا الثاالنّوشَرعشَرة ِفى : : عغْبة ِفى الرغْبكِِكالرتمتمان مان ما اختبا اختبرروهوه.... معظمهم َلفضع دمشُ ِل.اح اإلفصورِهعمأن اختب ارهم 
ظَأعِمم نأن ي عبرنْ عه .وتوقعهمالذين  أني سمونَعهمموه يتح دثونع نارِه اختبمقد ي ونَواجههِك بالشّموع م د

 .مهع مثَدا حم ِمٍءى بشَونوحب ي التيناِم ص يبقواأن وال فض ثمن ِم.يقِدلتصا
 

 عالنّوعثُثُ الثاِل الثاِلالنّو  شَرعشَرع : :حبأصحبأصوا أكثروا أكثرخب خب ررة وفهِل ِلماًماًة وفه معنَعنَمى الحيإ....اةاةى الحي ب نعضالب احثينعِل ينونهؤالء الذين  أن 
اختبروا الووَلصافِة إلى حالم ِتوثم ع وااد،ح ثَدسلوِبأى  ِف تغييرتع ِلامهمم اآلخَع أ. رين مبأنّه ونرشْعوي كثر

 . واألخُوِةحامتسال وِةبحمال لنّاس عواِطِف لونرويظه. خبرة وفهماً ِللحيَِاة
 

  عالنّوعالنّوالر الر ابعابع  شَرعشَرع : :أصأصببححله له ممنظر نظر ة جة جديدديدة تجة تجاهاهالم الم وار....تتواالختب ذِلك دعب مفه لي سوا بعخَد ِمائفين ن 
المِتوا أنّ كمهمونَ ال يطلبشَ ال يخْ.هوِمن ٍة دينونَنى اآلِخ ِفقاٍب ِع أوِةر. 

 

 عالنّوعاِماِم الخَ الخَالنّوسسع شَشَ عرر : :أصأصببححله له ممم م ععرفة بمرفة بما يا يححدالالى ى  ِف ِفثُثُدظرة  وِفوِفظرصيبةالعصيبالع....الِمبيل  وعلى سثال ما يحثُد 
 اهمفهي أصبح ،ااه إيختبراًم اءي األشْلكظ ِت والحِةرب التجلك بِتر م الذىدالفرإن  .ستشفىى الم ِفاِتملي العرفِةى غُِف
 .ر الدقيقِة مثَل الِذى اختب اإللمام بكلِّ التفاصيل،يمر بِتلك التجربة  لم على غيرِهُليستحولكن ي. اركهديو
 

 ليوا   كلُّسادع وِت ثمافِة المن على حمالز ٍة ِمنكَانوا ِلفتر األشْخَاص الذينلديهِت كّلم لكاالختب اِتار 
جتِممةع،فم عظمهماختب رب نْ ِمضاًعاه .كما يوجِف اختالفٌد ى عِدداالختب وِفات ارى الزرى استغْن الِذمقهار االختب . 
  

 نَإنّ.. زيزى القارئعؤِما كمنينلد ى كِلا ِفنَياِهللاِةم م شَا يانَجعطمِئ وينانَ نفوس.وي أل قلوبنَمى كلِّ ِفالماًا س 
ال وِفالظروواألح .قاَل فلقدد اودِف النبى ى مزشْ والِعِث الثاِلورِهمأ: رينذا ِسإ ضاًيى ِفتُرلِّ ِظىاِد والم ال ِتو 

  ببالرالر. . افُافُخَخَأأ  ننمم ِم ِمىىالِصالِص وخَ وخَىى نور نورببالرالر": رينشْابع والِع السورِهمز م ِفىوقاَل. ىِع متَنْأ نك ألاًر شَافُخَأ
 ١."ىىنِِنرفعرفع ي يةٍٍةررخْخْعلى صعلى ص. . هِِهمِتمِتييتر خَتر خَ بِس بِسىىنِِنسترستريي. . ررم الشّم الشّوو ي يىى ِف ِفهِِهظلِتظلِت م مىى ِف ِفىىبئِنبئِنخَخَ ي يههنّنّألأل  ..بب ارتِع ارتِعننمم ِم ِمىىاِتاِتيي ح حننصصحِِح
 

 الدك أونحا نَ لنَِةثمينَال كوِدوع  أجلن ِمكشكرأ.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشتركليتك أِخى  
ؤِمالمنينِم باسف .كالِصبير خَبتدكجيِب الع، ر م الطاِهبالدالنَ  على الصليِبسفوِكالم رجاءب عدالم ِف.تو ى حاٍةي 
ٍةأبديم عِفك ى سماكالب ونَ. ةهيحوطالبومنتِظر ن ةونعرس نجىِء منَ ربا يسوعنَ ِل.انَسيح الختطاِف المبقى معكّله  

 . جه خَارجاًمن يقبْل إلى ال أخْر: الّ على وعِدك يا من قلتَ متِك.صالِتى فى اسم يسوع البار أرفع .٢حين
 

 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَإن أردتَ سماع تلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٥ & ١: ٢٧      ،    ٤: ٢٣ سفر المزامير ١
١٨ - ١٣: ٤رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى      ،     ١٢: ٣الثانية س الرسول طررسالة ب ٢   
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