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 موت اإلنسانِ وقيامته ن خالِل م عمَل اِهللا يعرِفُ التلميذُ
____________________________________________________________ 

 درس ا في أم . عمل اهللا من خالل الشريعة ن ع ن السابقين ي درسنا في الدرسين التعليمي لقد
اليوم فسوف نتحدث ع خالل موتنا وقيامتنا ن نعمل اهللا م . طْ والسؤال الذي ي ر فْ نَ ح س هنا هـو ه : 

 لماذا يوجد موت في العالم؟

س خبرنا يالكتاب المقد أنه عندما خلق اهللا آدم وحو اء فقد أوصاهما أن عتنيا بـاألرض ي . 
 من جميعِ شَجرِ الْجنَّة تَْأكُُل َأكْـالً، " ١٧ - ١٦ : ٢ ما نقرأ في سفر التكوين كما أنه قال آلدم حسب

 . " وَأما شَجرةُ معرِفَة الْخَيرِ والشَّر فَالَ تَْأكُْل منْها، َألنَّك يوم تَْأكُُل منْها موتًا تَموتُ

 يقـول س والكتاب المقد . دن ة ع نَّ وطردهما من ج فعاقبهما اُهللا يا اَهللا ص اء ع آدم وحو ن ك لَ
ُأ إ و ، خُطاةٌ الناس جميع ِإن ن ج ة ةَ ر  : ٦ و ٢٣ : ٣ الخطية هي موت حيث نقرأ في رسالة رومـي

 . " َألن ُأجرةَ الْخَطية هي موتٌ "... ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا " ٢٣

 " ت و مـ " وتَرِد كلمة . الخطية نِ ع في األصل َأ شَ م أن الموت نَ س يعلِّ قد الكتاب الم وهكذا، ف
قَ في الكتاب الم عانٍ دس بثالثة م : 

 فكما أن . وح اهللا ر ن هو االنفصال ع وحي الر والمقصود بالموت . ي وحـ الموت الر : أوالً
 اً هو ت روحي ي ، فإن اإلنسان الم ته يموتُ ألنه انفصل عن مصدرِ حيا الشجرة من المقطوع ن ص الغُ

فَ نْ شخص م ٌل ص ع ن م ص ـ قَ لَ فقد خَ . الحياة أال وهو اهللا رِ داهللا اإلنسان وأعطاه روحاً يستطيع م ن 
خالله أن لَ . معه ) أو عالقة شخصية ( يكون في شركة يعرفه وأن ك ما لَ ن ل و ي م د اإلنسان م جديد ن 

م س، الروح القُ خالل عمل ند فال يمكنه أن ي فَ رِ ع اهللا وال أن تَ ي وهـذا هـو . ع بالشركة معـه تَّ م



 وَأنْتُم ِإذْ كُنْتُم َأمواتًا بِالذُّنُوبِ " ١ : ٢ س قال في رسالة أفس ن الموت الذي قصده الرسول بولس حي
 . هي الجدار الفاصل بيننا وبين اهللا – وما تزال – فالخطيةُ كانت . " والْخَطَايا

 نِ والمقصود بالموت الجسدي هو انفصال الـروح عـ . الموت الجسدي : المعنى الثاني
 الموت الجسدي يعني انفصـال أن الكتاب المقدس نقرأ في و . الحياة على األرض ف الجسد وتوقُّ
اإلنسان ع ١٠ : ٤٩ المزمور فنحن نقرأ في . ثروته، وممتلكاته، وإنجازاته، وأحبائه، وأصدقائه ن 

 . َألنَّه عنْد موته كُلَّه الَ يْأخُذُ ... كَذِلك الْجاهُل والْبليد يهلكَانِ، ويتْركَانِ ثَروتَهما آلخَرِين " ١٧ و
هدجم هاءرنْزُِل وجسد اإلنسان . " الَ ي كما أن بعد موتـه ل ويرجع إلى التراب الذي خُلق منه تحلَّ ي . 

 َألنَّـه " ١٠ : ٩ نقرأ في سفر الجامعة لهذا . كل أشكال الحياة تتوقف عند موت اإلنسان هكذا فإن و
 . " لَيس من عمل والَ اخْتراعٍ والَ معرِفَة والَ حكْمة في الْهاوِية الَّتي َأنْتَ ذَاهب ِإلَيها

 حيرة النار التي أعـدها في ب والمقصود بالموت األبدي هو الهالك . الموت األبدي : ثالثاً
 فاهللا لم يقْصد أبداً أن يعذِّب اإلنسان أو أن يطرحه فـي بحيـرة . اهللا في األصل إلبليس وأعوانه

ى . النار؛ بل أراده أن يتَمتَّع بعالقَة رائعة معه  لكن اإلنسان هو الذي رفَض خطَّةَ اهللا وأصر عـل
ده ررصيانه وتَمة عمحة وربحم ن٢٠ نقرأ في سفر الرؤيا لهذا فإننا . غم كل ما أظهره اهللا له م : 

د . هذَا هو الْموتُ الثَّاني . وطُرِح الْموتُ والْهاوِيةُ في بحيرة النَّارِ " ١٥ - ١٤ وجـي م  وكُلُّ من لـَ
ريحي بف طُرِح اةيفْرِ الْحي سا فكْتُوبالنَّارِ م ة " . 

واآلن لِّ ، ما الذي فعله اهللا لح م لَ شكلة الموت؟ نحن نَع لْـ مالع أن م ال يسـتطيع أن حـل ي 
 فرغم التقدم الهائل في الطـب، إالَّ أن األمـراض . مشكلة الموت الروحي أو الجسدي أو األبدي

 ال ذلك، كـ . أن عمر اإلنسان محدود هذا عدا عن . المستعصية ما زالت تَفْتك بالناس في كل مكان
ي ة في هذا العالم ديانة أو فلسف ة مكن ألي تُخَلِّص اإلنسان م أن اً مشكلة الخطية نتجعله بـار أو أن 

 فالكتاب المقدس يعلِّمنا أن اهللا هو الوحيـد ! نعم إذاً، هْل يوجد حلٍّ لمشكلة الموت هذه؟ . أمام اهللا
لِّ القادر على ح شكلة الموت م . 

 بمقتضـى رحمتـه – خطايانا تجعلنا مستحقِّين لعقوبة الموت، إالَّ أن اهللا شـاء أن فرغم
ة الخطيـة إلى أرضنا في هيئة بشرية يأتي أن سد و ج تَ أن ي – الواسعة  لكـي يفتـدينا مـن لَعنـَ

فقد كان الناس يقَدمون الذبائح . ألجلنا ب على الصلي هو ما فعله يسوع حين مات وهذا . ودينونَتها



 تمـوت ن كُـ كاملـة ولـم تَ ن كُ لكن الذبائح الحيوانية لم تَ . الحيوانية إلى اهللا للتكفير عن خطاياهم
 لكي يفتدينا مـن أما يسوع، فقد جاء إلى أرضنا وماتَ بدالً عنا طَواعيةً . بل رغماً عنها طوعاَ؛

 َألنَّه كَان يليقُ " ٢٧ - ٢٦ : ٧ ين فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبراني . هي الموت الخطية أال و ة ر ج ُأ
ـنلَـى مَأع ارصو نِ الْخُطَاةَل عانْفَص نَسٍ، قَدالَ دو بِالَ شَر وسثُْل هذَا، قُدم نَةكَه ِئيسبِنَا ر 

كُلَّ ي اررطاض لَه سي لَيالَّذ اتاومـا السخَطَاي ـنالً عَأو اِئحذَب مقَدي َأن نَةالْكَه اءَؤسثُْل رمٍ مو 
هنَفْس مةً، ِإذْ قَدداحةً ورَل هذَا مفَع بِ، َألنَّها الشَّعخَطَاي نع ثُم هنَفْس " . 

 خاص الذين ال يؤمنـون ورغْم أن يسوع ماتَ عن جميع البشر دون استثناء، إالَّ أن األش
 فالخالص مقَدم لجميع الناس، لكـن األشـخاص . به وال بموته وقيامته ال يخْلُصون من الدينونة

عوننْتَفأولئك الذين آمنوا به الوحيدين الذين ي ماً و ه و ل بِ بيسوع وقَ هبر م صاً لحياته لِّ خَ م . 

 ث عن الموت، إالَّ أن الموت شيء حتْمي وال مفَر رغم أن الناس جميعاً ال يحبون الحدي و
ى المـوت بطـريقتين مختلفتـين و . منه  : إذا نظرنا إلى الناس فسوف نرى أنهـم ينظـرون إـل

 ن يسوع ولم يقبلوه رباً ومخلصاً لحياتهم يعيشون في خـوف دائـم مـ رفضوا فاألشخاص الذين
 كَانُوا جميعا كُلَّ حياتهِم تَحتَ " أن هؤالء ١٥ : ٢ ين ني برا لهذا يقول كاتب الرسالة إلى الع . الموت

ةيودبالْع " خوفاً م الموت ن . 

ى اُهللا ه لَّ الذي قَدم الح رفضوا فالناس الذين وهكذا،  لهم من  خالل يسوع ينظـرون إـل
 وهذا هو ما يجعل ". الك اله ةُ ر فْ ح " كما أنهم ينظرون إليه على أنه . الموت بخوف ورِعده ورعب

نبون الحديث عتَجشئوم الموت نِ هؤالء األشخاص يم المبمصيرِه مهذَكِّرحـديثهم . ألنه ي مدع نلك 
نَ أنهم الموت ال يعني بتاتاً نِ ع حِ في إبعاد وا ح جهم الموت عن شَب . 

أم ا األشخاص الذين يؤمنون بأن يسوع مات ألجلهم وح فإنهم ، خطاياهم على الصليب َل م 
ى فُ رِ ع فالمؤمن المسيحي ي . متَحررون من هذا الخوف  أنه حين يموت فإن جسـده سـيرجع إـل

 يعرِفُ أنه سيموت مثـل أن المؤمن المسيحي م غْ وهكذا، ر . سترجع إلى اهللا ف روحه أما التراب؛
 لهذا فهو ال يخشى . ه مع اهللا بعد موت ة بدي األ حياة ع بال سيتمتَّ نه يعرف يقيناً أنه غير المؤمنين، إالَّ أ

. أبدية وحياةً ةً ر عطينا نُص القبر لكي ي ن قام م الموت ألن يسوع غلب الموت و



 ِلي اشْتهاء َأن َأنْطَلـقَ " ٢٣ : ١ قول في رسالة فيلبي ي الرسول بولس جعَل وهذا هو ما
 الموت في نظر المؤمن المسيحي ليس نهاية المطاف، بل هو نهاية الحيـاة ف . " وَأكُون مع الْمسيحِ

 يقول فـي رسـالة كورنثـوس الرسول بولس كما أن . على األرض وبداية الحياة األبدية مع اهللا
 . " فَنَثقُ ونُسر بِاَألولَى َأن نَتَغَرب عنِ الْجسد ونَستَوطن عنْد الرب " ٨ : ٥ الثانية

 موسى في سـفْر ه د ب لقد قال اهللا لع ! ما يحدث لروح اإلنسان عند موته ن ع ُل ساء تَ ما تَ ب ر و
 قـال فـي ثُم جاء يسوع و . " َأنَا ِإله َأبِيك، ِإله ِإبراهيم وِإله ِإسحاقَ وِإله يعقُوب " ٦ : ٣ الخروج

 وهذا يعني أنه حـين مـات إبـراهيم . " َأموات بْل ِإله َأحياء لَيس اُهللا ِإله " ٣٢ : ٢٢ إنجيل متَّى
 مع أن أجسادهم وضعت في القبر، أالَّ أن أرواحهم ذهبت عنـد ف . وإسحاق ويعقوب فإنهم لم يفْنوا

 . اهللا

إذاً، اإلنسان ليس خالداً بجسده الحالي . س فالكتاب المقد اهللا هو الوحيد ي زلي األ خبرنا أن 
 على . " الَّذي وحده لَه عدم الْموت " عن اهللا ١٦ : ٦ حيث نقرأ في رسالة تيموثاوس األولى األبدي

الرغم م ى ن  قيامـةُ هكَـذَا َأيضـاً " ٥٠ و ٤٢ : ١٥ ذلك فإننا نقرأ في رسالة كورنثوس األوـل
اتواَألم : ادمِ فَسدي عف قَاميو ادي فَسف عرزةُ ... يا اِإلخْـوهـا الَ : فََأقُوُل هذَا َأيمدـا وملَح ِإن 

ادالْفَس مدع ادرِثُ الْفَسالَ يلَكُوتَ اِهللا، ورِثَا مي انِ َأنرقْدأنه ستكون هنـاك قيامـة وهذا يعني . " ي 
عطي اهللا المؤمنين المسيحيدةً غير قابل لألموات حيث سيجمنـاء لكـي ة للفساد أو الفَ ين أجساداً م 

 . عيش في محضر اهللا إلى أبد اآلبدين نَ

 هل يذهب األبرار واألشرار إلى نفس المكـان : أال وهو آخر م هِ م ؤاٍل نا إلى س قود هذا ي و
ى التـراب حلَُّل تَ فرغم أن  أجساد المؤمنين وغير المؤمنين تَ ! بعد موتهم؟ بالتأكيد ال  وترجـع إـل

 اهللا نِ أرواح غير المؤمنين تنفصـل عـ و أرواح المؤمنين تذهب عند اهللا أن ه، إالَّ الذي خُلقَت من
 األصحاح السـادس عشَـر الواردة في ر عاز ي وِل ن الغ قصة ، نرى من خالل لهذا . إلى أبد اآلبدين

نِل إنجيل لوقا م أن عاز ر الم سكين مات فحملته المالئكة إلى ح إبراهيم نِ ض . ا ال أم الشـرير غنـي 
 . إلى الجحيم بعد موته ذهب ف

واآلن ما الذي يحدث للمؤمنين المسيحيين في الفترة الواقعة بين الموت والقيامة؟



 فيـه ون إلى مكانٍ يتعـذب م بعد موته ون ذهب ي ين المسيحي ين أوالً، يعتقد البعض أن المؤمن
 مـن هـروا طَ تَ ي وذلك لكـي ى األرض لبعض الوقت عنِ الخطايا التي اقترفوها أثناء حياتهم عل

 س يعلِّم أنه حين يموت المؤمن المسـيحي لكن الكتاب المقد . ستعدين للسماء ويصبحوا م خطاياهم
ماء فإنه يذهب فوراً ليكون في الس . والس ماء هي م كَ س منازل كثيرة حيث نقرأ فـي فيه اهللا الذي ن 

 س و د ر الف السماء هي كما أن . " في بيت َأبِي منَازُِل كَثيـرةٌ " سان يسوع على ِل ٢ : ١٤ إنجيل يوحنا
 ): ٤٣ : ٢٣ إنجيل لوقا ما نقرأ في ب س ح ( به وهو على الصليب ن الذي آم ص لِّ حيث قال يسوع ِل

" قَّ َأقُوُل لَكسِ : الْحودري الْفي فعم تَكُون موالْي ن للعـذاب المؤقـت ال يوجد مكا ، وهكذا . " ِإنَّك 
للمؤمنين المسيحي د فوراً ين، بل إنعفيسـوع . بعد موتهم ليكونوا مع اهللا في السماء أرواحهم تَص 

دفع ُأج ةَ ر خطايانا على الصليب وب ر نا أمام اهللا ر . 

ين ثانياً، في الفترة الفاصلة بين الموت والقيامة، سوف تكون أجساد المـؤمنين المسـيحي 
 نـاء ع ن كما أنها سترتاح م . في السماء ةً طَ ش نَ و يةً أما أرواحهم فسوف تكون ح . ي القبور راقدة ف

الحياة األرضية، وأتعابها، ومشاكلها، وهمومها، و م المرض والخوف والخطية والحزن أيضاً ن . 
 نَعـم . ي الرب منْـذُ اآلن طُوبى ِلَألموات الَّذين يموتُون ف " ١٣ : ١٤ فنحن نقرأ في سفْر الرؤيا

وحقُوُل الري : ابِهِمَأتْع نوا متَرِيحسي ِلكَي " . كما أنهم سيكونون في م ح رِ ض الم سيح وي ر و مجـده ن 
ويختبرون م ح تَ ب ه ور ح تَ م فْرِ . هونقرأ أيضاً في س المـؤمنين سي ـ الرؤيا أنس ب حون اهللا وي ع دونـه ب 

 . هار نَ نه ليَل ويخدمو

 َألن اَألحياء يعلَمون َأنَّهم سيموتُون، َأما الْموتَى " ١٠ - ٥ : ٩ ثالثاً، نقرأ في سفْر الجامعة
ينُس مهكْرذ َألن دعب رَأج ملَه سلَيًئا، وشَي ونلَمعفَالَ ي ه مهدسحو متُهغْضبو متُهبحمنْذُ ولَكَتْ م 

 أن أرواح يعنـي وهـذا . " زمانٍ، والَ نَصيب لَهم بعد ِإلَى اَألبد، في كُلِّ ما عمَل تَحتَ الشَّـمسِ
 كما أنهم ال يمتلكـون أي . دري ما الذي يجري على األرض، وال ما يحدث مع الناس الموتى ال تَ

 لهـذا، . صيحة أو غيرهـا ة أو نَ م كْ رض سواء أكانت ح يمكنهم أن يقَدموه لألحياء على األ يء شَ
يجب علينا كمؤمنين م سيحي ةَ نرفض ين أنكْرأرواح الموتى قادرة على االتصـال بعالمنـا ف أن 

 . والتأثير فيه أو عليه

ذَّر يسوع موقد ح الشيطان ماهر في خداع الناس وتضليلهم حيث نقرأ في إنجيـل ن أن 
الشـيطان ن كما أن الرسول بولُس حذَّر المؤمنين م . ذَّاب اب وأبو الكَ ذَّ إبليس كَ ن أ ٤٤ : ٨ يوحنا



 َألن الشَّيطَان نَفْسه يغَير شَكْلَه ِإلَـى " ١٥ و ١٤ : ١١ وأعوانه قائالً في رسالة كورنثوس الثانية
 . " َأيضا يغَيرون شَكْلَهم كَخُدامٍ ِللْبِر فَلَيس عظيما ِإن كَان خُدامه ١٥ ! شبه مالَك نُورٍ

ويجب علينا أن لَم أناهللا نَ نَع هانا ع ن ى م  حاولة االتصال بأرواح األموات واللجـوء إـل
الس ح ر افين وقارئي الكَ ةرأوِ فِّ والع أمثاِلهِم جان و نْ الف . هؤالء ي فرغم أن ز ع ـ تَّ مون أنهـم يلون ص 
 بـإبليس وأعوانـه لون باألرواح الشـريرة؛ أي ص تَّ أنهم في حقيقة األمر ي واح األموات؛ إالَّ بأر

ى ن فإن أرواح األموات عاجزة تماماً ع ، رنا قبل قليل كَ فكما ذَ . الشياطين  االتصال باألحيـاء عـل
 . على األرض ر أو شَ رٍ ي خَ أي ِل ع ف ن ع أيضاً عاجزة كما أنها . األرض

 ضٍ ع م على ب ه ض ع ف ب ر ع التَّ ن ن م و ن المسيحي و هل سيتمكن المؤمن : يتساءلون ن اك م وهن
الكتاب المقدس ال ي في السماء؟ رغم أن جيب نا ع جميع تساؤالتنا، إالَّ أننا نعرف شـيئاً واحـداً ن 

م فَ رِ ع ة ي قيني اهللا أع لنا حياةً ة أال وهو أن د حيث نقرأ في رسالة كورنثوس األولى معه رائعةً ةً أبدي 
 . " ما َأعده اُهللا ِللَّذين يحبونَه : ما لَم تَر عين، ولَم تَسمع ُأذُن، ولَم يخْطُر علَى باِل ِإنْسانٍ " ٩ : ٢

ور ب ما كانت إحدى هذه األشياء الرائعة التي أع د تَ نَ ها اهللا لنا في الحياة األبدية هي أن ع ى ر  ف عـل
تَ نَ أحبائنا المؤمنين وأن ه ع معاً بعبادة اهللا وتسبيح تَّ م . 

نِ وماذا ع المجيء الثاني وقيامتنا م ن خبرنا الكتاب المقَ الموت؟ ي س أنه عنـد المجـيء د 
 فنحن نقرأ في رسالة فيلبي . الثاني للمسيح، سوف يقيم المؤمنين األموات ويعطيهم أجساداً ممجدة

٢١ - ٢٠ : ٣ " بالـر و ـا هـخَلِّصم را نَنْتَظضا َأينْهي مالَّت ،اتاومي السف يه نتَنَا نَحيرس فَِإن 
هدجم دسج ةورلَى صع كُوننَا ِليعاضتَو دسشَكَْل ج رغَييي سالَّذ ،يحسالْم وعسكما نقرأ فـي . " ي 

 يزرع في فَساد ويقَـام فـي : هكَذَا َأيضا قيامةُ اَألموات " ٤٤ - ٤٢ : ١٥ األولى رسالة كورنثوس
ادمِ فَسدع . دجي مف قَاميانٍ ووي هف عرزي . ةي قُـوف قَاميو فعي ضف عرزا . يـمجِس عرـزي 

 . " يوجد جِسم حيواني ويوجد جِسم روحاني . حيوانيا ويقَام جِسما روحانيا

ر اهللا أجسادنا ويعطينا أجساداً ذات طبيعة مختلفة عغيوهكذا، سوف ي أجسادنا الحالية ن . 
 وكما قرأنـا قبـل . القبر ن جد الذي قام به يسوع م م بالجسد الم بيهةً وسوف تكون هذه األجساد شَ

وهذا يعني أنها لن تكون معرضـة . ناء جدة ستكون غير قابلة للفساد أو الفَ م نا الم قليل فإن أجساد



 ه هو أننا سنقضي حياتنا األبديـة لِّ هذا كُ ن واألهم م . للمرض أو الشيخوخة أو الضعف أو الموت
 . ها لنا د حظى بكل األشياء الرائعة التي أع مع اهللا حيث سنَ

 صـاً لِّ خَ سـوع ربـاً وم هل عرفت ي : هو هنا أن أطْرحه عليك الذي أود والسؤال المهم
ا ز ت أنك ما لحياتك، أم ل تعيش حياتك بدونه؟ فإذا كنت قد س م الخَ تَ ع ب ر الس ار ع ن سوع المسـيح ي 

 اً فـي عائلـة اهللا، د ر وقبلته مخلصاً لحياتك فهنيئاً لك ألن خطاياك قد غُفرت، وألنك أصبحت فَـ
 . اً لحياتك األبدية نَ ام أصبحت ض أيضاً وألنك

شَ ا إذا لم تأخذ قرارك بعد، فإنني ُأ أم ج ع ـ على اتِّ كه أه  م خاذ هذا القرار دون تأجيل ألـن
 اً بـ عتمد على قبولك أو عدم قبولك ليسـوع ر ستقبلك األبدي ي لماذا؟ ألن م . في حياتك كلها رارٍ قَ

اُهللا " : ١٨ - ١٦ : ٣ ا قاَل الرسوُل يوحنَّا في إنجيِل يوحنَّا وكم . صاً لحياتك لِّ خَ وم ـبهكَـذَا َأح َألنَّه 
اةُ اَألبيالْح لَه ْل تَكُونب ،بِه نْؤمي نكُلُّ م كلهالَ ي ِلكَي ،يدحالْو نَهذََل ابتَّى بح الَمةُ الْعيد . لَم َألنَّه 

 اَلَّذي يْؤمن بِه الَ يدان، والَّـذي الَ . لَى الْعالَمِ ِليدين الْعالَم، بْل ِليخْلُص بِه الْعالَم يرسِل اُهللا ابنَه ِإ
يدحنِ اِهللا الْومِ اببِاس نْؤمي لَم َألنَّه ،يند قَد نْؤمي " . 

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ل ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم كُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


