
 ٣٣٦الرسـالة 
 

  ؟؟من هـو الشَّبيه بمالِك نُـورمن هـو الشَّبيه بمالِك نُـور
 

(Arabic - He is as an “Angel of light”) 
 

  ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ـور؟ـور؟من هـو الشَّبيه بمالِك نمن هـو الشَّبيه بمالِك ن         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes            :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers                   :    فى كتابه
 

 اختلفَلقد اِح البى شَ ِفثونِحرِظامنَ ِلهمر داشَاههالذين اختب روا رؤية مشْا يبهم ِت.  نورالكلكالر ة ؤي
اختبرأثنَا وهاءالِتظاِت اللح ى كانوا فيهافِةا على حالم نْفِم .توهمم أنَّل قان ه "ِمسأ عصاتاًوم ِعزة كَجستِمطنين مر 

شْيبهص األتَو جاسر" .وبعضهشَ معنّأ وكره "ياً نفقجتازاًمظِل مب  فوجَئ ثمرِةؤيعاِط نور س".وب عآخَض كأنّر ه 
"فقد قَارج سدوتقابَله م آخَع رينفارقوا الح اةَيلي ِمس نز منْوِم. "عيدن بهمم تقابَلن م اِئ كَعِشن ينوراًع  .

 نولِك. "هماِتيى ح ِفمفتهادى ص الِتاِثد األح بكلِّيتحرك ريطاًشَ"ا  رأوفٍةاِط خَظٍةى لحِف مه أنّ يقولونونروآخَ
معظمهيقوُلم  "أنح داجزاًا حكان ي نَمعهِمم نالتو ِفغل أكثر ولِتى جهموه مافِة على حالم تو" .مأنّع همي عترفون 
 س لي ألنهمِحرى شَِف ثوناِح الب اختلفَ ولقد."هعى تقابلوا م الِذىِنان النور الكاِئع مقام الم بهمطاَل  لووانّتم" مهأنّ
لديهمم ِما يكفيهم الِتىتفاصيلال ن تس محولِك. عار قاِط بقرناِئ الشّاِت النظريِةعالم اولِةتدنَ بيهِهم على هذا النَى وح: 
 

تفسير  ِلثيناِح البضع با يقوله مك ذِل....خِّخِّ إلى الم إلى المارِدارِدجين الوجين الوقص األكسقص األكسة نَة نَجج نتي نتي كان كان ما شَاهدوه ما شَاهدوهأنأن: : أوالًأوالً 
 إلى ارِدالوhypoxia  جينى األكس النقص ِفك ذِل إنهم بقوِل تعليلهمونحوضوي.  نورالك مبهشْا ي مِةؤي رِةرظاِه
خِّالمي عزِهى إلياإلح ساس المقُاِفرله و هشُو عورهمفقاز نَ باجتيمظِل مور ؤيِك ول.عاِطة نور سنلة القاِئشِك المةم 
  أنبقْس ي لم.تو المافِة إلى حوربوا العر اختب الذيناسء النّ هؤال ألن.اذ به األخْنمِك ال يِهظر هِذة النَه وج أنِهى
أجاألِطرى باءعلي هم ِلاراًاختب كم بِهلحِن أن سبجين ِفة األكسِمى دِم أقّلتْ كانَهم غّن رِهيِمم ١.ر البشَن 
 

ثين أن اِح البضعب ىر ي....ةةم الوالدم الوالدوو ي ينن ِم ِم ِعنْدهم ِعنْدهمةٍٍةنَنَختزختز م مةٍٍةورورطمطم م ماٍتاٍتييكركرة ِذة ِذ نتيج نتيج كان كانأن ما شَاهدوهأن ما شَاهدوه: : ثانياًثانياً 
اجتيازظِل نفق م م ثمرؤيِذ"ى ع ِهاِطة نور سكراتيال هممطمة ورالمة الِتنَختزى صادفوها يومِت والدهم" .ع اِلإنم 
 عاِقى و ِفِة الوالداِتيكر ِذ أنهم بقوِلوهاب أج النقادولكن . ِتلك نظرِهِةه بوجكس تمCarl Saganوف رعالم الفلِك
 ِةار الوالدى اختبفِف. ع األخيرز النَ ساعِةوا إلىب اقترن مالِةحب يهةبى شَ وِه.ةار ستْسة وليؤذي مِذكرياتٌ األمر
يكونو جالِطه فل مِةاِةقنَالى  ِفوطاًغُضب  الخَاصالِطفل . ةالوالد هجو ويكونما بماًطِدصارهجدِمِه انتقاِل أثناء الل  ِخن

      ٢.اتكري الِذلكظ بِتحتِف حتى ية كافيٍةجر بدماً متقدسفل لي الِطخَّ م أنك على ذِلزد. فق المظلم النَكذِل
 

 لكِتبعض الباِحثين  علَل ....ةةلوسلوس اله الهننع ِمع ِم إلى نو إلى نوتْتْ أد أدخِّخِّى المى الم ِف ِفةةابابة إصة إص نتيج نتيج كان كانأن ما شَاهدوهأن ما شَاهدوه: : ثاثاثاِلثاِل 
الرة بأنّؤيا ه"إصة ِفابخِّى المتْ أدٍطغْ إلى ضديدولوجى شَ فسي.بالتاِلىى أد از إلى إفر واٍدمكيمي ِفٍةائي خِّى الم.تْ أد 
بدورهع ِما إلى نوناله ذيان والهلوةس" .فتراءكانوا ِفى إلى هؤالء الذين ظاِتى اللحو ِة األخيريقتربإن افِةلى ح 
المأنّ.تو همي نظرناًكاِئ ونح اي نهميأع امأم شْيبهم ٣. نورالك 

 

 على أىاٍل ح ِتىِطال تع لكتفسيراًاتُ النظري لتفَ ِلؤكداً ماصيل العالخْة لجيبتبى نَ الِتاِتارسمعا ِمهمكانوا ن 
افِةعلى حالم ِتوثم ع ادوا إلى الحفعلى.اةي ِتثالبيل الِم س لكالنّأغفلت اتُ النظري أن اسالذين وا ِف أصيبالًعالِة بح 

وِذ  وتوقفٍَتمنُهمهع نوقٍت ِلِهمِل عم عن ي ثمادع نالِذه بعداهإلى و فَ  .يهعكي حضكانوا قاِدال توعلى شَرين ح ر
                                                

  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع ،                   ٦ – ٤: ٣٩ سفر المزامير ١
  ٥: ١ سفر إرميا ٢
  ٣٣:  ١١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٣
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ىؤتفاصيل الرالء بجو ووحضم ن قِفو تعةالِذهِلفتر . حذِلثَد أثنَك اء محتْ كانَالٍتاوتب ذلها المجموعة ة الطبي
 ءى شَتَو المنإ قالوا هأو رنمو .حسيالما أو رمه أنّ يقولونمهنْ ِمإن كثيرين .هماِش إلنعهمرفة عليشْ متْى كانَالِت
حسننْى ِمشَخْ ال يهولي سع واًد .ِلفاًاِلخَم ما جتاِب بالِكاءالم سقد.نعِل ويكذِلون الخَك أن طية ليتْسوأنّ.لةشِك م ه 
ليسنَ هاكحيم ج.النّ وأن اسميعاً جولون ِف مقبى السبغَ.اءم النَض ؤِمظر إذا كانوا ينون بالمسيح أوؤِم ال ينون .

األوأن ديانعلى و ِهجالع وممس ووبالنَ.اء ار نَ األفكَِه هِذقيقِةظر إلى حجدهنَا مِلة افياليم الِتلتعى جتاِب بالِكتْاء 
الموأ .سقدذِلن كالم ى الِذسيح رأوهكان  مِههِذ و.فاًزيالتع نَاليم المِهلمكتوِبة ِلافي ِمى ن١ .باِذوح كَ ر 

 

  إنDr. Ron Rhodes يقوُل :"ِمكثير نالب احثينالح اطاًظوا ارتبحاًاِض وبي نر ؤى مقارن بوتَوا الم 
وبينور الغَ األميفِت.ةبي لكِمى شكٌلى ِهؤ الر أشكال االطالع على الغَن ِبي دٍّإلى حوذِل .عيد بكي حبالخُ ثُدوج ر
عن الكيان الجاالِتو ىِدسواستخْ.ارجىال الخَص داِتام القوالر فِك .ةوحيال الحالتيابهتانتشَن م .ب إنعاس  النّض
يخَطوفون ارج أجِهاِدسم. بمنَعنفوس ى أنهمتترك أج سادهموتح خَوم ارجالم الطبيِع العف .ىهمزيتمي ة بشَونفافي. 

أنّأى هم يستطيعونأشْ استطالع خَاءي ِنارج طاق الحواسةشَ البري.زويتمي ب عالنّض اس بالقدِةراِء على اإليح 
اح و بأروننقاد ياس النّضعوب. ارالل األفكَ ِخن ِمرين اآلخَعم م على التفاهِةفي الخَِةرالقدب  أى.راِعشَ والمرواِطبالخَ
 ٢."اهاِتي ح أوِهاِتية ح بقيرص آخَخْشَى ِلاِنوح تأثير رتَ تحعيشُ يان أن اإلنس أى.رينخَاآل
 

 ظاِهإن ةَرإتب اع األرواالِتاح أو صالم اآلخَال بالعدينَر ياِبى الكتَ ِفا اُهللاهالم فبال .سقدروجع إلى ما جاء 
  ..ارار النّ النّىى ِف ِفههنتنتاباب  ووأأ  ههنَنَ اب ابجيزجيزن ين ي م م فيك فيكددوجوجال يال ي": ِه بقوِلهبعى شَوِص ياَهللا  أنجدنَ رشَن ع الثاِماحح األصِةفر التثنيبِس

وال موال منني ي ععرِع ِعفُفُر ررافة وال عفٌفٌاِئاِئافة وال ع..وال م لٌٌلتفاِئتفاِئ وال موال س اِحاِح وال سرر  وال موال منني ىىقِِقرر ير ر قيةةقي..وال م وال م نني ي سأُلأُلسج أأ  ااانّانّ جوت تو ابعابعة وال مة وال منن  
ييستشيرستشيرالم ألأل  ..وتىوتى المنكّل كّلن م م نذِل ذِل يفعُل يفعُلن ككمكر مكر وهنْنْ ِع ِعوهددالر الر بب . .وبسوبسباأل األهِِه هِذ هِذبِِبب ررججاس الراس الربإإ  بلهلهكطاِر طاِرك ددههمِم ِمم نأأ  نماِماِممكك..  

تكونالًالً كاِم كاِمتكونلد لد ى الرى الربإإ  بلهكإ."لهك نا  محِم ثَدن وراألمم ع مناافِة كانوا على ح لمِتوو رأوها معظمها ليِمس ن 
 وصلوا ن هؤالء الذيني بن ِمونكثير. ؟قاً حسيح المدي السو ههْل. ؟ىاِنورن النّ الكاِئناذا عم: ٌلاِئ سسأُل ي وقد.اهللا

 النّوراِنىن ة الكاِئؤيروا ر اختبمه أعلنوا أنّاةيوا إلى الحاد ع ثمِتو الماِبوا على أب كانوا فيه الِتىحلِةرمالإلى 
 سيحالم ن عجاءا م ِلماًاطابقة تم ماله وأفعتهصيخْشَ وا أند وأكّ.مهدنْ ِعكى شَون أدنَبدالسيد المسيح وأيقنوا أنّه 

ُ� ا
َ	 ا
َ	�ع�ع�ُُ��ََ�": انيينر إلى العبالِةسر باِلاء جا بملينستِدم .قدس المتاِببالِك��ُ�  ههووه ه ووأم ساًساً أمو و الياليووم وإلى األب٣."ددم وإلى األب 
 

 لقدج اءبإنجيل ي اح الثاِمنانّوححقوُل األص الس ِديسيح ِل المهود لييقِتلوه وا أنطلب أأ" :الذيننتمِم ِمنتم نبٍٍبأأ  نه ه وو  
  ..قّقّ ح ح فيِه فيِهسس لي ليههنّنّ أل ألقِّقِّ الح الحىى ِف ِفتْتْثبثب ي ي ولم ولم..ءءددالبالب  نناس ِماس ِملنّلنّ ِل ِل قتاالً قتاالً كان كانذاكذاك  ..لوالواممعع ت تننأأ  ونون تريد تريدبيكمبيكمأأ  اتُاتُووهه وشَ وشَبليسبليسإإ

متى تكلمنّنّإإ ف فبِِبذِِذ بالكَ بالكَمتى تكلمماام  يتكلمِم ِميتكلم مما لهنّنّ أل ألا لههكَ كَه ذابأأ و وذاببِم ."ذاِبذاِبو الكَو الكَبنمِك المن أنِت تكون لكاالختب اتُارؤى  والر
مصدرها إبليسو هوو األكاذيب أب .إبليس ثيُل تمِه بإمكاِنإناألد وار بإحكام وداءه .وعُلمالم عاِد الخَاِتجزِةع 

المزوةر- .فلقدكتب ب وُل ولسسِهى رسالِت ِفالرِة الثانيِنؤِم إلى مالونيِكى تسى األصبى اح الثاِنحالعع يقوُل التاِسِدد :
 نور الِك كمر يظه أنيستطيع طاني أن الشَرنتذكِّل ."بةبة كاِذ كاِذبباِئاِئجج وع وعاٍتاٍت وبآي وبآيةٍٍة قو قوطان بكلِّطان بكلِّييل الشّل الشّمم بع بعههجيئجيئ م مىىالِذالِذ"

. . ببججوال عوال ع": رشَى عاِداح الححى كورنثوس باألصِنؤِم إلى مِةول الثانيسولس الر بالِة برساءا جم كَ.م للبراِدوخَ
. . لبرلبرام ِلام ِلددخُخُ كَ كَمم شكله شكلهونونررغيغي ي يضاًضاًييأأ  ههامامدد خُ خُ كان كانننإإ  ظيماًظيماً ع عسسفليفلي  ..ورور ن نالِكالِك م مهِِهشبشب لىلىإإ   شكله شكلهررغيغي ي يهه نفس نفسطانطانيي الشّ الشّننألأل

الذينِن ِنالذين ههايتهايتهممتكون تكون ح ح سسبأأ  بععماِلاِلمهمِل. "همنعلمه أن فَدإبليس ه ِغو وايرشَة الب.ِلذِلك ه وس عيدكَورِه بظه نور إذا الِكم 
 ٤. باإلنجيلعلن المقّ الح الِذى هوسيح المن ععيداً بمه يقود أنمكنه يكبذِلو .هس إليالنّ ا انجذابىة ِه النتيجكانتْ

 

 هو كفكالم .تابكبِك اءج ا م أجلن ِمكشكرأ.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشتركليتك أِخى  
 اِفِظى ِمنالزحرِشِدى إلى الحقِّلل وم. هى ِحِنبألة كمميزعلى الد وام صِدخَ فال أن.وتكعوِت بصالِذ ذاك ى يظهر 

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  متكالّ على وعِدك يا من قلتَ.صالِتى فى اسم يسوع البار أرفع . نورالِكمكَ
 
 :ىيرها ستجد ذلك ِفسالة أو غَاع تلك الرإن أردتَ سم.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٢٦ :١٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
 ١٤: ١٤ سفر إرميا ٢
  ٨: ١٣    ،    الرسالة إلى العبرانيين ١٣ – ١٠: ١٨ سفر التثنية ٣
 ١٤: ١١،  ورسالته الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  ٩: ٢رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى تسالونيكى    ،   ٤٤: ٨نجيل يوحنا إ ٤
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