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 ننـا نـرى فإ لذلك، . نعيش في عالمٍ متَعدد الديانات، والثقافات، والعادات، والتقاليد نحن
 قـد يتسـاءل المؤمنـون هنـا، و . تمعـات المختلفـة في البالد والمج طُرقاً عديدةً لدفن الموتى

 هل هناك مراسيم معينة أو طريقة معينة لـدفْنِ المـوتى بحسـب تَعـاليم الكتـاب : " المسيحيون
 " المقدس؟

 لكنه يخبرنا عن . يخْبِرنا عن طَريقة معينَة لدفن الموتى في الحقيقة أن الكتاب المقدس ال
 عن ما سـيحدث ، و سببِ وجود الموت في العالم، وعنِ المكانِ الذي يذهب إليه اإلنسان بعد موته

ى  عند قيامة األموات حين يقف كل إنسانٍ أمام الرب ليقَدم حساباً عن حياته التـي عاشـها عـل
 . األرض

 قى علـى مسـامع األحيـاء وربما كان الشيء المهم في مراسيم الدفْن هو العظَة التي تُل
 لهذا، هناك نقاط معينة ينبغي التركيز عليها في هذه العظَة ألنَّها قد تؤدي إلى توبـة . الحاضرين

 نتَعرف على مـا ل تعال وقبل أن نتناول هذه النقاط، . كثيرين وقبولهم للرب يسوع مخَلِّصاً لحياتهم
 . والدينونة ، يامة والق ، موت ال عنِ يقوله الكتاب المقدس

ى . على صورته نقرأ في سفْر التكوين أن اهللا خَلَقَ اإلنسان  كما أنه أعطاه سـلطاناً عـل
 ونـرى مـن خـالل سـفْر . سمك البحر، وعلى طير السماء، وعلى البهائم، وعلى كل األرض

 ونستنتج مـن . شركة مع اهللا التكوين أيضاً أن آدم وحواء كانا يعيشان في جنَّة عدنٍ ويتمتَّعان بال
 وقد أوصـى . ه هذا كُلِّه أن اهللا لَم يخْلق اإلنسان للهالك أو الموت، بل للخُلود والشَّرِكَة الدائمة مع

 من جميعِ شَـجرِ الْجنَّـة " ): ١٧ و ١٦ : ٢ حسب ما ورد في سفْر التكوين ( الرب اإلله آدم قائالً
وتُ تَْأكُُل َأكْالً، وتًا تَموا منْهتَْأكُُل م موي ا، َألنَّكنْهفَالَ تَْأكُْل م الشَّررِ والْخَي رِفَةعةُ مرا شَجَأم " .



 وهكـذا، . بسبب عدم إطاعة آدم وحواء لوصية اهللا فقد أصبح حكْم الموت سارياً عليهما و
 للموت بحسـب أشكاٍل وهناك ثالث . شََأ في األصل عنِ الخطية فالكتاب المقدس يعلِّم أن الموت نَ

 وهناك المـوت . فهناك الموت الروحي الذي يعني انفصال اإلنسان عنِ اهللا . تعليم الكتاب المقدس
 وهناك الموت األبدي الذي يعنـي الهـالك فـي . الجسدي الذي يعني انفصال الروح عنِ الجسد

دحيرة النار التي أعها اهللا في األصل إلبليس وأعوانه ب . 

 المقصود بالموت فكما قلنا قبل قليٍل فإن . وسوف نَكتفي هنا بالحديث عنِ الموت الجسدي
 الموت الجسـدي يعنـي فـ . الجسدي هو انفصال الروح عنِ الجسد وتوقُّف الحياة على األرض

 : ٤٩ نقرأ في المزمـور . ه، وأصدقائه انفصال اإلنسان عن ثروته، وممتلكاته، وإنجازاته، وأحبائ
 َألنَّه عنْد موته كُلَّـه الَ ... كَذِلك الْجاهُل والْبليد يهلكَانِ، ويتْركَانِ ثَروتَهما آلخَرِين " ١٧ و ١٠

 منه بعـد قَ التراب الذي خُل إلى ع جِ ر اإلنسان يتحلَّل وي د س كما أن ج . " الَ ينْزُِل وراءه مجده . يْأخُذُ
 فَيرجع التُّراب ِإلَى اَألرضِ كَما كَان، وتَرجع الـروح " ٧ : ١٢ حيث نقرأ في سفْر الجامعة موته

 نقرأ فـي حيث ن كل أشكال الحياة تتوقف عند موت اإلنسان يعني أ وهذا . " ِإلَى اِهللا الَّذي َأعطَاها
 ه لَيس من عمل والَ اخْتراعٍ والَ معرِفَة والَ حكْمة في الْهاوِية الَّتي َأنْتَ َألنَّ " ١٠ : ٩ سفر الجامعة
 . " ذَاهب ِإلَيها

 سريان ، إالَّ أن عدم طاعتهما له أدى إلى خالدين ليكونا آدم وحواء إذاً، رغْم أن اهللا خَلَقَ
 أصبح الموت الجسدي هو المصير المحتوم وبهذا، . عليهما وعلى نسلهما " الخطية والموت " قانون

 وهكذا، فالكتـاب . " ألن ُأجرةَ الخطية هي موتٌ " : ٢٣ : ٣ حيث نقرأ في رسالة رومية لكل إنسان
 شيء هو ؛ بل اهللا له المقدس ال يعلِّم أن الموت الجسدي هو شيء طبيعي رافق اإلنسان منذ خَلق

 . نَجم عن تَمرد اإلنسان على اهللا

 لإلجابة عـن " ما الذي يحدثُ لإلنسان بعد موته؟ " : وهذا يقودنا إلى سؤاٍل مهِم أال وهو
 الفئة األولى تتـألَّف : هذا السؤال، يجدر بنا أن نَعرف أن الكتاب المقدس يصنِّف الناس إلى فئتين

 أما الفئة الثانية . ماتوا دون أن يؤمنوا بيسوع وبما فعله ألجلهم على الصليب ين من األشخاص الذ
. آمنوا بيسوع المسيح وقَبِلوه رباً ومخَلِّصاً لحياتهم فتتألَّف من األشخاص الذين



 الذين عاشوا حياتهم بعيدين عنِ اهللا وماتوا دون أن يقبلوا وهكذا، فيما يتعلَّق باألشخاص
 لكن يجِب أن نَعرف . هبةَ الخالص التي قَدمها الرب يسوع لهم، فإن مصيرهم هو الهالك األبدي

 َألنِّي الَ ُأسـر بِمـوت مـن " ٣٢ : ١٨ في سفْر حزقيال نقرأ . أن اهللا ال يريد ألي إنسانٍ أن يهلك
جِعفَار ،بالر ديقُوُل السوتُ، يما يوياح٢ كما أننا نقرأ في الرسالة الثانية إلى تيموثـاوس . " وا و : 

 . " يرِيد َأن جميع النَّاسِ يخْلُصون، وِإلَى معرِفَة الْحقِّ يقْبِلُون " أن اهللا ٤

 عـن الذين آمنوا بيسوع المسيح وقَبِلوه رباً ومخَلِّصاً لحياتهم فإن أرواحهم تَنفصـل أما
ى . أجسادهم لحظة الموت وتُصبِح على الفور في محضر اهللا  فقد قال يسوع للِّـص التائـب عـل

ي فـي : الْحقَّ َأقُوُل لَك " ): ٤٣ : ٢٣ حسب ما ورد في إنجيل لوقا ( الصليب عـم تَكُون موالْي ِإنَّك 
 حيث يقول موات في المسيح يستَوطنون عند الرب األ كما أن الرسول بولُس يعلِّم أن . " الْفردوسِ

د " ٨ : ٥ في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس ســنِ الْجع بنَتَغَـر لَى َأنبِـاَألو ـرنُسقُ وفَنَث 
بالر نْدع نطتَونَسو " .

 إلـى السـماء عنـد ما الذي يحدثُ ألرواح المؤمنين التي تـذهب " : لعلَّك تتساءُل هنا
 في الفترة الواقعة بين الموت والقيامة، تبقى أجساد المؤمنين في القبـور فـي حـين أن " الموت؟

 . أرواحهم تذهب إلى السماء

 : ٧ و ١٣ : ١٤ في سفْر الرؤيا فإنَّنا نقرأ بيسوع المسيح، أرواح المؤمنين ب فيما يتعلَّق أما
 طُوبى ِلَألموات الَّذين يموتُون في الـرب ’ : اكْتُب : سماء قَاِئالً ِلي وسمعتُ صوتًا من ال " ١٧ - ١٦

نْذُ اآلنم ‘ . ’ منَع ‘ وحقُوُل الري : ’ مهعتَتْب مالُهمَأعو ،ابِهِمَأتْع نوا متَرِيحسي وا ... ‘ ِلكَيوعجي لَن 
و ،دعطَشُوا بعي لَنو ،دعـي بي فوفَ الَّـذالْخَـر َألن ،رالْح نم ءالَ شَيو سهِمِ الشَّملَيع الَ تَقَع 

هِمونيع نم ةعماُهللا كُلَّ د حسميو ،ةيح اءنَابِيعِ مِإلَى ي مهقْتَاديو ،ماهعرشِ يرالْع طسوهذا . " و 
 ح من التعب، والمشاكل، واألمراض، واأللم، والخوف، والحزن، يرينا أن أرواح المؤمنين سترتا

 . وبقية الهموم التي تُرافق الحياة على األرض

 أن أرواح المؤمنين ستكون في محضر ٢٤ : ١٧ و ٢ : ١٤ كما أننا نقرأ في إنجيل يوحنَّا
قداسـتَه، وبِـره، ولُطْفَـه، ، وتَختبر محبتَه، ورحمتَـه، و وترى مجده ، في السماء المسيح السيد



 ونقرُأ في آيات ُأخرى أن المؤمنين سـيمتلئون بـالفرح والمسـرات األبديـة، وأنهـم . وحكمتَه
 . سيرنِّمون ويسبحون اهللا ويخدمونه ليل نهار إلى أبد اآلبدين

لِّم أنعس يقدالكتاب الم ا فيما يتعلَّق بقيامة األجساد، فإنعطي المؤمنين أجسـاداً أماهللا سي 
 فنحن نقرأ في الرسالة األولى إلى أهل . ممجدةً شبيهةً بالجسد الذي قام به يسوع من بين األموات

 يزرع . يزرع في فَساد ويقَام في عدمِ فَساد : هكَذَا َأيضا قيامةُ اَألموات " ٤٤ - ٤٢ : ١٤ كورنثوس
ي هف دجي مف قَاميانٍ وو . ةي قُوف قَاميو فعي ضف عرزا . يـمجِس قَـاميا ويانويا حمجِس عرزي 

 . " يوجد جِسم حيواني ويوجد جِسم روحاني . روحانيا

 تَنَا نَحن هي في السـماوات، فَِإن سير " ٢١ - ٢٠ : ٣ نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي كما
 ا ِليكُون الَّتي منْها َأيضا نَنْتَظر مخَلِّصا هو الرب يسوع الْمسيح، الَّذي سيغَير شَكَْل جسد تَواضعنَ

هدجم دسج ةورلَى صدة هو أنه . " عجمز هذه األجساد الميمما ي مأو للفسـاد ا غيـر قابلـة وأه ، 
 أجساد تُالئم الحياة األبدية التي أعدها اهللا بعبارة أخرى، فهي . ، أو الموت المرض، أو الشيخوخة
 . للمؤمنين بيسوع المسيح

هنا إلى أن التنويه ردجعروفة باسم ا وية المة الفُرصة الثانية " لنظريال تتوافق مـع " نظري 
 لم يسمعوا رسـالة الخـالص طـوال فالبعض يقول إن األشخاص الذين . لمقدس تعاليم الكتاب ا

 حياتهم، أو الذين سمعوا رسالة اإلنجيل لكنهم لم يفَكِّروا فيها ملياً، أو الذين لَـم تَصـلُهم رسـالة
 ؛ اإلنجيل كما ينبغي، أو األطفال الصغار الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى سـن اإلدراك والـوعي

 . ية لسماع رسالة اإلنجيل واإليمان بيسوع المسيح هؤالء جميعاً سيحظون بفُرصة ثان

 اهللا لمحبـة المغلوط على فهمهم البشري " الفُرصة الثانية " نظرية غالباً ما يستند أنصار و
 يقولون إن المصير األبدي لإلنسان يتحدد بناء على ما سيفعله ويقَرره عنـدما كما أنهم . ته وعدال

 . لثانية واألخيرة يعطى تلك الفُرصة ا

 لكن الكتاب المقدس يعلِّمنا أن المصير األبدي لإلنسان يتحدد بناء على إيمانـه أو عـدم
ى  إيمانه بيسوع المسيح أثناء حياته على األرض، وبناء على األمور التي قام بها أثناء حياته عـل

أي بيسوع [ اَلَّذي يْؤمن بِـه " ٣٦ و ١٨ : ٣ فقد قال السيد المسيح في إنجيل يوحنَّا . األرض أيضاً



 الَّـذي يـْؤمن ... الَ يدان، والَّذي الَ يْؤمن قَد دين، َألنَّه لَم يْؤمن بِاسمِ ابنِ اِهللا الْوحيد ] المسيح
 . " حياةً بْل يمكُثُ علَيه غَضب اِهللا بِاالبنِ لَه حياةٌ َأبديةٌ، والَّذي الَ يْؤمن بِاالبنِ لَن يرى

 َألنَّه الَبد َأنَّنَا " ١٠ : ٥ كما أن الرسول بولُس يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس
 ع، خَيرا كَان َأم جميعا نُظْهر َأمام كُرسي الْمسيحِ، ِلينَاَل كُلُّ واحد ما كَان بِالْجسد بِحسبِ ما صنَ

 وهذا يرينا مرةً أخرى أن حياتنا على األرض هي فُرصتنا الوحيدة لإليمان بيسوع المسيح . " شَرا
 . والحصول على الخالص الذي أعده اهللا لنا

 . أال وهو مراسيم الدفْن المسيحي درسنا واآلن، تعال بنا نَرجع مرة أخرى إلى موضوع
 وهـذا . إن الكتاب المقدس ال يخْبِرنا عن طَريقة معينَة لدفن المـوتى درسنا هذا لنا في بداية فقد قُ

 يعني أن مراسيم الدفْن تَعتمد إلى حد كبيرٍ على العادات والتقاليد المتَّبعة في الكنـائس والبلـدان
 . المختلفة

 ، فإن العظَةَ التي تُلقى على مسامع الحاضرين هي رس هذا الد وكما ذَكَرنا أيضاً في بداية
 واحدة من أهم األشياء التي تَحدث أثناء مراسيم الدفْن ألنَّها قد تؤدي إلى توبة الـبعض وقبـولهم

 ويمكن . لهذا، هناك أمور معينة ينبغي التركيز عليها في هذه العظَة . للرب يسوع مخَلِّصاً لحياتهم
 : رئيسية قاط ن ثالث خيص هذه األمور في تل

 في مراسيم الدفن هي أن اهللا أوجد الحلَّ عظة يجب أن تشتمل عليها ال النقطة األولى التي
 والدين ال يسـتطيع أن يحـل مشـكلة . مشكلة الموت لِّ ح يقف عاجزاً عن فالعلْم . لمشكلة الموت

 بل إنه الوحيد القـادر ! لكن اهللا يستطيع . أيضاً ن يحل مشكلة الموت والسحر ال يستطيع أ . الموت
 . " غَير الْمستَطَاعِ عنْد النَّاسِ مستَطَاع عنْد اِهللا " ٢٧ : ١٨ فكما نقرأ في إنجيل لوقا . على ذلك

ت الموت على الجنس البشري، إالَّ أنلَبة جالخطي غم أنة فربحا ورأفتـه علينـا لن اهللا م 
 لهذا فإن . لمشكلة الخطية والموت من خالل موت يسوع على الصليب بدالً عنَّا وجد الحلَّ جعلَتْه ي

 َأبطَـَل الْمـوتَ " : أن يسوع المسيح ١٠ : ١ الرسول بولس يقول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس
طَةاسبِو الْخُلُوداةَ ويالْح َأنَاراِإلنْجِيِل و " .



 وَأما اآلن فَقَد ظَهر بِر اِهللا بِدونِ النَّاموسِ، " ٢٦ - ٢١ : ٣ كما أنه يقول في رسالة رومية
،اءاَألنْبِيوسِ والنَّام نم ا لَهودشْهم ينلَى كُلِّ الَّـذعيحِ، ِإلَى كُلِّ وسالْم وعسانِ بِياِهللا بِاِإليم بِر 

ْؤمي قَ . نُونالَ فَر اِهللا، . َألنَّه دجم مهزوَأعَأخْطَُأوا و يعمالْج ِإذ اءـدبِالْف ـهتمعانًا بِنجم رِينرتَبم 
 لصفْحِ عـنِ الَّذي بِيسوع الْمسيحِ، الَّذي قَدمه اُهللا كَفَّارةً بِاِإليمانِ بِدمه، ِإلظْهارِ بِره، من َأجِل ا

و مـن . الْخَطَايا الساِلفَة بِِإمهاِل اِهللا هـ نم رربيا وارب كُونرِ، ِلياضانِ الْحمي الزف هارِ بِرِإلظْه 
وعسانِ بِياِإليم " . 

 ي ، بل مات لكي يفتدينا من عقـاب الخطيـة ولكـ بسبب خطية فيه أجل، فيسوع لم يمتْ
 . للتكفير عـن خطايـاهم هللا يقَدمون الذبائح – لقرون طويلة – الناس بقي فقد . يعطينا حياةً أبديةً
 لهذا، لم تَكُن تلـك الـذبائح . كاملة، ولم تَكُن تموت طَوعاً بل رغماً عنها لم تَكُن لكن هذه الذبائح

 . قادرة على تخليص الناس من خطاياهم

 في األصحاح السابع والعـددين يشير إلى المسيح قائالً سالة إلى العبرانيين لكن كاتب الر
 َألنَّه كَان يليقُ بِنَا رِئيس كَهنَة مثُْل هذَا، قُدوس بِالَ شَر والَ دنَسٍ، قَد انْفَصَل عـنِ " : ٢٧ و ٢٦

ي لَيالَّذ اتاومالس نلَى مَأع ارصو الْخُطَاة مقَـدي َأن نَةالْكَه اءَؤسثُْل رمٍ موكُلَّ ي اررطاض لَه س 
مةً، ِإذْ قَدداحةً ورَل هذَا مفَع بِ، َألنَّها الشَّعخَطَاي نع ثُم ها نَفْسخَطَاي نالً عَأو اِئحذَب هنَفْس " . 

 . بإرادته ولـيس رغمـاً عنـه وأنه مات بدالً عنَّا وهذا يرينا أن المسيح كان بال خطية،
 يعرِفُ يقيناً أن روحه ستذهب حال موته لتكـون فـي وهكذا، فإن كل من يؤمن بيسوع المسيح

 النقطة األولى التي يجب أن تشتمل عليها العظة في مراسيم الـدفن هـي أن اهللا ، إذاً . محضرِ اهللا
 . من خالل موت المسيح بدالً عنَّا ة الموت أوجد الحلَّ لمشكل

 أن المسـيح ي هِـ فَ ة التي يجب أن تشتمل عليها العظة في مراسيم الدفن ني النقطة الثا أما
 لكن المسـيح . يخيف الناس ويرهبهم – وال زال – قد كان الموت ف . اختبر أهوال الموت بدالً عنَّا

لكي ي الموتَ وقام ةً غَلَبرةً على الموت عطينا نُصلهذا، أصبح بإمكان كل مؤمنٍ . معه وحياةً أبدي 
بيسوع المسيح أن يعلن بقوة مع الرسول بولُس الذي يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثـوس

التي يجب أن تشـتمل الثانية النقطة إذاً، " َأين شَوكَتُك يا موتُ؟ َأين غَلَبتُك يا هاوِيـةُ؟ " ٥٥ : ١٥



فن هي أنظة في مراسيم الدنَّا عليها العالمـوت . المسيح اختبر أهوال الموت بدالً ع دعلذلك، لم ي 
 . يخيفنا ألنه سيكون نهاية حياتنا على األرض وبداية حياتنا األبدية مع الرب يسوع المسيح

 . ياً ينتظر المؤمنين وغير المؤمنين بعد الموت هناك مصيراً أبد التي هي أن الثالثة النقطة
 ، فإن مصير البشر جميعـاً سابقاً وكما ذَكَرنا . فالموت ال يعني الفناء، بل هو رقاد ألجسادنا فقط

 كل والكتاب المقدس يعلِّمنا أن . يتحدد بناء على عالقتهم بيسوع المسيح أثناء حياتهم على األرض
 . مام اهللا ليقدم حساباً عن حياته التي عاشها على األرض سيقف أ إنسانٍ

 : ٢٥ به فقال في إنجيل متَّـى يسوع عنِ المصير األبدي الذي ينتظر المؤمنين تَحدث قد ل
 ذ يجلس علَى ومتَى جاء ابن اِإلنْسانِ في مجده وجميع الْمالَِئكَة الْقديسين معه، فَحينَِئ " : ٣٥ - ٣١

هدجم يسافَ . كُرري الْخاعالر زيما يضٍ كَمعب نم مهضعب زيموبِ، فَيالشُّع يعمج هامَأم عتَمجيو 
 : لك ِللَّذين عـن يمينـه ثُم يقُوُل الْم . من الْجِداء، فَيقيم الْخرافَ عن يمينه والْجِداء عنِ الْيسارِ

 . " تَعالَوا يا مباركي َأبِي، رِثُوا الْملَكُوتَ الْمعد لَكُم منْذُ تَْأسيسِ الْعالَمِ

 ثُم تَحدث يسوع عنِ المصير األبدي الذي ينتظر األشخاص الذين أصروا طوال حيـاتهم
 : ثُم يقُوُل َأيضا ِللَّذين عـنِ الْيسـارِ " ٤١ : ٢٥ جيل متَّى على رفضه وعدم اإليمان به فقال في إن

هالَِئكَتمو يسلِإلب ةدعالْم ةيدِإلَى النَّارِ اَألب ينالَعا منِّي يوا عباذْه " . 

 كِّـر فـي وحيث أنه ما من أحد منَّا يعرف متى سيموت، فيجب على كُلِّ واحد منَّا أن يفَ
 ، فتعال إليه هذه اللحظة إن لم تَكُن قد قَبلت يسوع مخلِّصاً لحياتك حتى و . مصيره األبدي منذ اآلن

 أجل، تعال إليـه . وأن يغَيرك لتصير مشابهاً له بقلبٍ تائبٍ، وقُْل له أن يدخل قلبك وحياتك، اآلن
 . ا أبداً ر التي لن تَنْدم عليه وابدأ معه رِحلة العم اآلن

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


