
 ٢٢٨الرسـالة 
 

  ؟؟سقَط لوسيِفر وأصبح شَيطاناًسقَط لوسيِفر وأصبح شَيطاناًكيفَ كيفَ 
 

(Arabic – Lucifer the fallen angel.) 
 

  .ىعِن أقنَوابى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ط لوسيِفر وأصبح شَيطاناً؟ط لوسيِفر وأصبح شَيطاناً؟سقسقكيفَ كيفَ          : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes         :يجيبنا على هذا السؤال

      The Complete Book of Bible Answers                               : فى كتابه
 

 إيضاح رشَ الرابع عاألصحاح ى النّباءيعفر إشَ بِسك وكذِلرينشْن والِعاح الثاِمحص األى النّباَلزقيفر ِحبِس 
عن ىقوِط لوسيفر الِذسأص بشَح طاناًي.ِتا باخعنَ ودنَىِق نلارص على ِكةظر هليام. األولى ِمإن شَراِت العاآلي ن  

 جد نَعشَرع اِس حتى التعشَر ىاِدح الِدد العنِماء د ابت ثم.ىرشٍَد ب قاِئن عدثُ تتحِحزقياَلفر ِسذكور ب الماألصحاح
أنلوسيفر ه ِمو حوالح تتَ.ديثر ثُحداألع دالاد شَرِمة األولىع اح نحاألصع نئيس رص أى الِذور الدين دِهاِئع 
أنّهإله و هوإنس ان.ثم و يُلتحديثُ الحب عذِلد ِك إلى مِلكص ورابتد ِماء نالع ِددىاِد الح شَر١.ع   
 

 ِمكثير نتاِب الِكىارِس دالم س يعتِققدودبأنّن كَه اني وجداِك حمرشَ بِلى صولِك.ور الن اِكحمقيِق الحى 
 ِةدينَ الملك ِتى ِفةم قاِئتْانَ كَى الِتطِةِشال واألنم األع كلِّى ِفِةائيه النِِّةلط السباِح صان كَ لقد.طان الشّيان كَورصِل

المِةضهللااد .كَ لقد انه ى الِذوي مُل ِمعلال ِخناِك الحرشَم البِلى تلكةدينَ الم.عتِق ويب دعارسينالد ضِت أن لكاِت األي 
إلى م لكتشيررشَ بِلى كَو .ورصهذا المِلان شَ كالبرىم ٍةسوقاً بقوج ارِمٍةب نإبليس الم سى غَعِلر الِفِطييظورنْر الم. 

ورما كَبذِلان المِلك اريِخ التكِل ىصورِد آلة بيطان الشّيو هوال ي ا  .رىدمبكَوران٢.لاِم بالكَ فيِهاالً ح 
 

 اَل إنالنّبِحزقي ى ِفىذِل ِلِهصِف وكِل المك يطينَعا لماٍت ِلحخلوقم ليسالط له ةةبيعكَ البشري انالشّي طان 
ستخْماهِدماً إي.إن لم يكن ح هاِئشَاالً ِفى أح.ىل ِف وبالتأمأو اِف ذِلصظ أنّ نالِحِك المِلكها أوصاِدافٌ صنطبقةقة م 

ولكنِّهعلي همِكا ال يأن أن تكون ون اِئكَفاً ِلاصشَرىب.ثال ِمبيل الِم فعلى سنأو ذِلاِفص ِكلمِل اكم فُختِلا يع ن 
ِةطبيعِد ى فِف.ان اإلنسدابع العالر شَرعم أنّأنّ" ذكورهالكَ الكَه رروبوب"الكَ الكَتَتَنْنْأأ":  إذ مكتوب رروبوبالم الم نبسِِسنبط المأأ و ولُُلظِلظِلط المقمتكقمتك  

على جاِهللا اِهللابِلبِلعلى ج الم الم قدتَتَس كنْس كنْقد" .ِمفُختِلوهذا ي نح ثُيالم ركزوالمقام ع انن اإلنس.وم ووفٌ بالكَصالم. "وأنّهبال  بال وأنّه 
   ٣."ضض إلى األر إلى األرىىلِقلِققدس وأقدس وأ الم المبل اِهللابل اِهللا ج جننح ِمح ِمطرطر" : أنّهذكور معشَرس  الساِدالعدِد ىان فِف المكَثُي حنِم و."طيةطيةخَخَ
 

 ِعتَ نى التفضيل الِتاُلوأفعبه ا ال تتالءاِئ والكَمنرشَ البىى فِف.ىاِد العالع ى الثاِنِدد شَرعو فٌ بأنّه ص
 صورٍة أجمَل ومنزلٍة أرفعق ليكون اِلد الخَ يتهعدأب خلوقٌن ماِئكَ وأنّه "الالممُل الجُل الجاِماِمة وكَة وكَكمكم ِح ِحآلنآلنال مال ممم الكَ الكَمماِتاِتخَخَ"

  لٌٌلاِماِم كَ كَتَتَنْنْأأ":  إذ مكتوبعشَرس اِم الخَالعدِد باءا جم كَ.ى وِجد فيه إثمحت رقِه طىالً ِفاِم كَىوبق .وأكمَل بهاٍء وزينَة
 السابع العدِد ىا ِفهجد السؤال نَكة على ذِلاب اإلج.؟ه إثماناذا كَوم ."ثمثمإإ   فيك فيكجدجد حتى و حتى وقتَقتَلِِلم خُم خُوو ي ينن ِم ِمكك طرِق طرِقىىفِِف

شَرونَ عصى كاآلته: "قدقدبس كقلب رتكب بس كقلب رتكب ببِِببب ب هاِئكهاِئك..وأفس وأفس دتَ ِحتَ ِحدمن ج كمتَكمن ج اِءكمتَكاِءررج ج الِلككتاب الحياةترجمة ( ٤."الِلك(  
 

 مذِلن يتك ضحأن  Luciferأص بح "ممختاالً بجختاالً بجماِئِهاِئِه وذكَ وذكَاِلِهاِلِهموقد ِتِهِتِهانان ومكَ ومكَرِتِهرِتِه وقد".ب دأ يسكَى ِلعرٍةامٍة ذاتي 
ومٍد جهجّل ِهللاو وال شَِهالِل ج له ريك.ة الِت الخَ إنىطيتْ أفسلوسيفر ِهد اتُاتُالذالذ" ى".تْ تكَ لقدربنَعلتْ ِل وجا فِسه
وضعاً ليسِم.ا له نا يتنَ هضأي ضاً كَحفَيب ة ِف الخَأتْدىطيماِل الع.َل فقبس مى ِفقوِط آد زمن من سكَ.ابقعي ان 
قوط لوسيفرس.فه ة إذ أنّوأصُل الخطي لاِم بكَهاِم وبكَادِتِه إرل المجتاِئلن ِلرفِةعترت المِةبخْان  الشّاِئِهلوِك على س تار

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،       ٢٣ - ٣ : ١٤       ،       سفر إشعياء ١٩ – ١ : ٢٨ سفر حزقيال ١
   ٦ – ٤ : ٢٨ سفر حزقيال ٢
  ١٦  &   ١٤ : ٢٨ سفر حزقيال ٣
    ١٧   &    ١٥  &   ١٢ : ٢٨ سفر حزقيال ٤

http://ronrhodes.org/RonRhodes.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 ..""اِدلاِدل الع العىى اإلله اإللهاِءاِء والقض والقض اِهللا اِهللاةِِةنونَنونَيي د دلِةلِة طاِئ طاِئتَتَ تح تحوقعوقع" .تِدرق المىِكالِئن الماِئ الكَك إن ذِل. على اهللادر التمنفِسِهِل
اُهللاوح كَمقاِئِه علي الً له :"سسأطرأطرإلى األر كحإلى األر كضضح".ذِلىعِن وال ي كأن الشّي طانم ِمم نوعنالتو ح ِداجكَثُي انالً قب. 
 ١.اناًي أحقوِطِه سدعا ب فيهداجتوي الشّيطان وح أنبوض ن تبياِهللا ةم كِل إن.اء السمى ِفىأ
 

  ..ام الربام الربلوا أملوا أممثمث لي لينو اِهللانو اِهللااء باء ب ج ج أنّه أنّهمموو ذاتَ ي ذاتَ يانانوكوك" :اِتمكِل الِهل هِذ األوِهاِححص أى ِفُلجس يوبفر أيِسف 
وجوجأي الشّيطان اءأي الشّيطان ِطهىىضاً ِفضاً ِفاءِطه وسوس مفقاَلفقاَل .مالر الر بلشَلشَ ِل ِلبيِم ِم::طانطاني نأأ  نيينأأفف. . ؟؟ جئتَ جئتَنججابالشّ الشّاب ييطانطانالر الر بِم ِم:: وقاَل وقاَلب ننالج الج والن الن و
  ىى ِف ِفثلهثله ِم ِمسس لي ليههنّنّألأل. . وبوبييأأ  ىىدِِدبب على ع على ع قلبك قلبكعلتَعلتَ ج جهْلهْل  ::طانطانييلشَلشَلِِل  بب الر الرفقاَلفقاَل. . اا فيه فيهىىشِّشِّ التم التمنن وِم وِم..ضضرر األ األىىفِِف
. . ؟؟ اَهللا اَهللاوبوبييأأ  ىى يتِق يتِقاناًاناًجج م مهْلهْل  :: وقاَل وقاَلبب الر الرطانطانيي الشّ الشّابابججأأفف. . ررن الشّن الشّ ع عحيدحيد وي وي اَهللا اَهللاىى يتِق يتِقستقيمستقيم وم وملٌٌلاِماِم كَ كَجٌلجٌلرر. . ضضرراألاأل
أليأليسنّنّأأ  سككس س جيجتَتَيح ح ولهولهوح وح ولََلوبي هِِهتِِت بيو و ححوكلِّ كلِّلََلو م م ا لهِم ِما له ننَ نَ كلِّ كلِّن احيةةاحي . .بأأ  اركتَاركتَبععممال يال يديفانتشَ فانتشَهِِهدي رتْتْرم ىى ِف ِفواشيِهواشيِه م  
 األصحاحريا فر زكَ بِسها أنّمكَ ."كك علي عليفُفُددجج ي يهكهكجج و وىى فِِ فِِههنّنّإإ ف فا لها له م م كّل كّلسس وم وم اآلن اآلنككددط يط يسِِسببأأ  ننولِكولِك  ..ضضرراألاأل
 ٢."مهمهه ليقاوه ليقاوميِنميِن ي يننم عم عطان قاِئطان قاِئييالِك الرّب والشّالِك الرّب والشّ م مدامَدامَئماً قئماً قظيم قِاظيم قِا الع العنناِهاِهوشَع الكَوشَع الكَهه ي يىىاِناِنوأروأر": اِتم الكِلِهأ هِذث نقرالثاِل

 

داً طر طان الشّيد الرب طر أنِحزقياَلفر  ِسن ِمالِعشْرينن و الثاِماألصحاح نا ِم لنَحِضت يال حىأعلى  
 لسمائيِة ااألجنَاِد بهما بين عاًتمِتم انكَ  فقد. الِذى كَان يحتلهِهلطاِن وس. الِذى كَان يشْغلهزِهركََ منهائياً ِمالً نَاِمكَ
ِمة نَعيالمإ . اِهللانب نعد الكتاِبىارِسض الم س يقدرِسى أن  فراءياح إشَعحابع األصالر شَرعش ييرقوِط إلى س 

رونَك رونَك  ي يالذينالذين" : يقوُلعشَر الرابع األصحاح ن ِمعشَرس  الساِدِدد العى فِف.كى ذِلر ال ير آخَضاًع بنإال أ لوسيفر
يععتطلتطليلون فيكيتأم إليك ونلون فيكيتأم إليك ون..أهذا ه أهذا ه وُل الِذوجُل الِذ الرجىى الرز ز لزَل األرلزَل األروز ضوز ضععالم عزالم عزماِلاِلمكفهذا الكَ.."؟؟ك ائن شارمِه إليان  كإنس
 :مهنْ ع ويقوُلعشَر ن الثاِمالعدِد بمهكر ِذاء جين الذ األرضى ِفرين اآلخَلوِك بالمرنَِتِهقابمخَاصة  . اآليِةلك ِتىِف
"كّل ملوٍكلوٍككّل ماألم األم م بأجم بأجمعٍٍعمهمهماض اض طجطجعووعا بالكرا بالكرامةِِةامكلُّ و ىىٍد ِفٍد ِفاِحاِح كلُّ وب و  ..""هِِهيِتيِت بذِكا مرنْ عِد بهدى الثاِنالع شَركَكَ""  :يقوُلو عيفَفَي  
سقطِت ِمقطِت ِمسننالس الس ماِءاِءمي ة بنْ يرهة بنْا زرها زبتَ الصبححتَ الص" .ؤكّدي أنس كَقوطه ِمان نم اِسركز سيىع ٣.إالّس ظيم ولي  
 

وال  لوسيفر قوِط إلى سشير ي.اءيعفر إشَ بِساءج ى الِذ النّص أنونرفس ي الدارسين آخَر ِمنضعبأما  
يإطالقاً ألشير ٍك مِلىرشَ بى.ألن م ا يدِمور نديٍث حفٌ بالنّصصو وِلذ ِل هون اِئ الكَكال يبِصتُّم رشَلٍة إلى ب. 

ال الطرفين  ِكن ِما أفضُله وأعتقد أنّ.ثةظر ثاِلهة نَوج دج توها أنّمكَ .اّرياناً بشَ يكون إنس أنمكن ثم ال ينوِم
 ؤيٍة إلى رشير يعشَر إلى السابع عشَر ى الثاِنالعدِد نِمعشَر  الرابع األصحاح بإشَعياءِكر با ذ م أنىِه و.السابقين

 حتى السابع عشَر ى الثاِنِدد العن وِم.ابَل لبىاِد علٍك إلى معشَر ىاِدى الح الرابع إلن ِمادد األعتشير  فقد.ةائيثنَ
شَرنَع إشَجد ة ثنَارائية تتضنملي فقط مِلس كبْلابَل ب ضاً لوسيفر أي.فأو صافهالم ذكورطابقة ِلة مفقَا اتمِه علي 
العولماءارسالد واذا كَ. للكتابن انالمذك النّص وري اإلشَىوح فحينَ. لوسيفرقوِطارة إلى س ِكا ذئٍذ مرنْ عفر  بِسه

 ٤.طان إلى الشّيشير يفس الوقِتنَ ى وِف.ىرشَشير إلى قائٍد با يمالهوِك. إشَعياءفر  بِسهنْر عِكا ذ مطابقُ يِحزقياَل
 

 لقدوِق ع بLucifer ِهطيئِتخَِلِضِةشينَ الم اِهللاد .فلقد ص ارلوسيفر م حوماً ِمرنى ِفركزِه ممإذ طراِء الس  د
ح إلى بص الِبوكَ لوسيفر كَن ِممه اس وتغير وانحطدرح انْ لقد.عشَر الرابع األصحاح اءيعسفر إشَب اءا جمكَ. منها

 اجهويسيح س الملسيِد ِلى الثاِنِءىج المدنْ وِع. والتضليللضاللاِمل ِله بالكَ قوتتحولتْ و.مص الخَىعِن ويالشّيطان
مصيرس التعيه.وس دأثنَيقي اءاأللِفلِك الم ِلى بلري سوع حسبم ا جبِساء فر الراح اؤيحاألصالنِّى وِف. الِعشْرين هةاي 
"سسولقى ِففَفَولقى ِف يىى يب ب ححييرةِِةرالنّار الم قِِقتت النّار المدةِِةد" حسبم ا جاح بإنجيل متى اءحشْس والِعاِم الخَاألص٥.رين 
 

 أدعكَ ىأِخ وكى تشتركِتى ى ِفِع ملك الِةالص :انَأبا السماوى ..أشكركر ىبألنّك أسيراً ىتركِن ت لم 
 ديِة األباِةيلح ِل بْل.ِهِتكَالِئ وم إبليسع مِكاللهتُ ِل لسىِن يقيناً أنّىِنطيت وأع.ىِنيتد هِتكم كِل بنور بْلري الخَود عاللضِل
معكِتالَئ مكوقد يسيك. وعسم يالِتى ِفى اسص أرفع.تمِدك بكاًِس معقلتَ و نا مخَارجاً: ي هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
    ١٧ : ٢٨سفر حزقيال  ١
  ١ : ٣سفر زكريا   ،      ٦ : ١ سفر أيوب ٢
           ١٢  &  ١٨  &  ١٦ : ١٤سفر إشعياء  ٣
           ١٧ – ١٢ : ١٤سفر إشعياء  ٤
  ٤١ : ٢٥إنجيل متى     ،     ١٠ : ٢٠     ،    سفر رؤيا يوحنّا الالهوتى ١٢ : ١٤شعياء سفر إ ٥
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