
 ١٨٢سـالة لرا
 

اذا سِلماذا سقَقَِلمها زطِت يها زحطِت يبة بنْتَ الصحربة بنْتَ الص؟؟ر!!  
 

(Arabic – O morning star, son of the dawn!) 
 

 !!رة بنْتَ الصبح؟رة بنْتَ الصبح؟قطِت يا زهقطِت يا زهِلماذا سِلماذا س :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  أ العدد الثاِنى عشَر نَقررشَابع ع الر األصحاحبىاء النّيعإشَفر وِمن ِس
 

 ١.""؟؟تَ إلى األرض يا قاِهر األممتَ إلى األرض يا قاِهر األمم قِطع قِطعكَيفَكَيفَ  !.!.ححبب الص الصتَتَة بنْة بنْررهها زا ز ي ياِءاِءمم الس السنن ِم ِم سقطِت سقطِتفَفَييكَكَ""
 
ِمناًاِئ كَ اُهللالقَخَ ام اِتنَ الكاِئنِش ليكون يراًر.ذِلا  أمكخلوق الِذ المتاِب بالِكرفَى عالم قدس باسم إبليسعنَ وماه 

رىفتالم.م الشّ وباسيعنَطان ومالخَاه مص.  ذِلك يكن قوِطِهلمِفى األصل قبَل س هماس .لميكن ي عباال فُر اِلفىن سيمس
 طلقُ يم اسو وه.الصبح بكَوكَ أوزهرة بنْتُ الصبح  :كما جاء بِسفر إشَعياء هم اسكان .ذِلك المالك الساِقط الِذكر

كَِدعلى أح ِباِكوالم جمالشِّةوع موكَ كَ.ِةسيقُ فاِئباللم عان بعالشّد مس والقمر واسمهِة بالالتيني Lucifer  كِمان ن 
أعخلوقاِتظم المكم ا جاءنْ عبِسه فر حال النّزقيبى.ذِل كان الكاِئك ناِئ الرِفع ى جِهاِلمالب ِم قريباًِهفاِتى ِص ِفديع ن 
العراِء ِفى خَِه سقوِط قبَل.جيِدش اإللهى المريِة الكبطي. الِئكَِة الذينض الماِعِه لبعأ وِخدسقطهمم ع٢.ه    

 

 وبالروع إلى األجصحابع عشَاح الرِمر فر إشَ ِسنعياءِس ندرك رقوِط س Lucifer.ي جُلسالو حأنّ ىقاَل ه 
  ..الالممى الشّى الشّى أقاِصى أقاِصاع ِفاع ِف االجتم االجتمبِلبِل على ج على جسسأجِلأجِل و و.. اِهللا اِهللابِِبواِكواِك كَ كَ فوقَ فوقَىىسِِس كر كررفعرفعأأ  ..اِتاِتوومم إلى الس إلى السددععأصأص" :ى قلبِهِف

دعأصدعفوقَ فوقَأص م م رتفعاِتاِترتفعالس الس حاِباِبح..  أصيرالعِل العِلثَلثَل ِم ِمأصير ىى".ِس كان رأنِّهقوِط س هى قلبِه ِف فكر أنِنستغ يىالقديرن ع .أى  ر
 ثُي إلى حشير ي.المى الشّى أقاِصاع ِف االجتمإن جبَل.  الخليقِةكلِّى ِليقِض و اِهللاىِس كرحتّل ي أنر قاِده أنِّهى نفِسِف

  ..أرفعأرفع  ..أصعدأصعد": ثل ِماٍتمِل بكَطقَ ونَراس تج فقد.اءري وكبوه زه قلبخَل د لقد.خلوقاِت المراِئ سحكم ويبى الريقِض
أجِلسأجِلس..  أصيرتدّلِه وهِذ."أصير وتشَِهاظِم على تع يقوُل. ِهِخامِهمثاِلأى  ِف الحكيم :"مكرمكرهةةهالر الر بكلُّ كلُّب م خ القلِبخ القلِباِماِمتشَتشَ م..  
  ٣."وحوح الر الرخُخُامام تشَ تشَقوِطقوِط الس الس وقبَل وقبَلاءاءريرير الكبر الكبسس الكَ الكَقبَلقبَل: : ضاًضاً أي أيويقوُلويقوُل

 

  سقط ِملقدنالس اء مذِلكالم دعة الورهوكَ كَزح ببالص.وانح درم  لوسيفراألم و .قاِهرذِلفقد كخلوقُ الم 
 ني بٍءى شَ كّل ِمنْهاع أضِهوِح رخَام وتشَهاءري كبإن. اهنْ عبير التعِمن العسير اٍتاز امتيِهاِئى ضي ِفاًهي بى كانالِذ
يدِد وإلى اِهيذخّ بْل.ألب غَِهنفِس ِلر ِفباًض ى يم الغَوواسِتِبض اِهللاِةينونَعالن د لِةاِد الع.انح درإلى اله أ إلى ِةاويل اِفس

الجبنتِظ يأبشَر عصير م.لقد ى اُهللا قضِه عليِمقوِط بالس نالس اِءم.كم ا قضى على بض ِمعنكَِةكَالِئ الم انقد  
 ِةديبار األى النّ ِفىِد أبذاٍب بع.ىاِئه الِن اِهللااء قض بِهّلِح حتى يرِه على أمغلوباًبقى ميس و.أكَاذيبِه وِنفاِقِه بمهعدخَ
المعدوِلة له و .ِهكِتالِئمسقُيلحبهم شَ البراِف الرضخَون الصالر و بالتابعِغن وإة ايبليس٤.فترى الم  

 

 ذِلكفتَ المالفَو أصُلرى ه والخَاِدس اِبروالد ارم.ه أصُلو الم رِلِةار شَلجنس البرى.و هواق على شّ بِهر 
ى البحيرة  ِفحطر ليِهينونِتم دو يإلى أن يأتى .هالبخَا مطوله تٍَة فريساص كلِّ القتنَاِترماوِخداِعِه وتدبيرِه ِللمؤ

مر  الغَِهجة وعلى والية وخَرب خَكَانَتْ ض األرجاء ِبسفر التكوين األصحاح األول أن .المتقدة بالنار والكبريت
ةظلم.فه وم ؤسسملكِة مولِك.ِة الظلم جّل  اَهللانج اللهوع تْظمقد رتهأع اد ضإلى األرنور هسنَا وحا هكما جاء 

ا مهعد خَ فقد. طويالًم تد لمةَادي السِه هِذن ولِك.اءو وحمض آلد األرةَادسي طى اُهللاأع لقد و.فر التكوينستهل ِسى مِف
إبليسوتس بِفب اِلى انفصهماِهللاِنا ع .وتس بِفب ِهِدى طرا ِممنوِح.ِةنّ الج اِنرمِما همالن تمتع بمحر اِهللاضالب ٥.هى  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                    ،         ١٢: ١٤إشعياء سفر  ١
٢
  ١٥ – ١٢: ٢٨ِسفر حزقيال           ،    ٨: ٥ رسالة بطرس الرسول األولى   ،              ٩رسالة يهوذا  
٣
      ١٨ & ٥: ١٦ سفر األمثال  ، ١٤ – ١٣ :١٤إشعياء سفر  
٤
        ٤١: ٢٥ إنجيل متى  ، ١٩ – ١٥: ١٤إشعياء سفر  
٥
   ٢٤ – ٢٣: ٣ & ١٥: ٢سفر التكوين  

http://www.deliriumsrealm.com/delirium/mythology/lucifer.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 لقدقد م إبليس تهشُورآلم مداءووح  ِمفساع الفَوخَ .اوأطاعا وة اِهللاصيله ام.فأصب حإبليس س ا داًيهمعلي 
وبسيِهِتادنْ ِمتْ انتزعها كلُّمسي وِم. لهماٍةاد دأتْا  هنَنبسي ة إادس البشَنْ على الجبليسرىوعلى م ِكاِلمض األر. 
ى  ِفقينِحسنْ المَلِسر وي. باإلطالقورينأسى للماِدنَ ليسيح المدي الس اِهللان اباء جلقدف .ؤقتةة ماد سيتْانَا كَهنّولِك
الحرِةي.ويكرز نِة بسالر بولة المقب.ج اءلي ؤسملكوتاًس س اماًوي.قبلوي  والذينباإلن يمان تدى الص ِف للخَ اِهللابير
اح ح األصى فيلبىِنؤِمم  إلىِهالِتى رس ِفوُلسالر ولس ب يقوُل. السماوى الملكوِتاءنَب أم هوعس يالربص خْشَ

  رريييغَيغَى سى سالِذالِذ  ..الرب يسوع المسيحالرب يسوع المسيح  وو ه هصاًصاًخِلخِل م مرر ننتِظ ننتِظضاًضاًا أيا أيههنْنْى ِمى ِم الِت الِتاِتاِتى السموى السمو ِف ِفىى ِه ِهننححا نَا نَتنَتنَ سير سيرفإنفإن" :ثالثاِل
 ١."ءٍٍءىى شَ شَ كّل كّلهِِهنفِسنفِس ِل ِلععضِِضخْخْ ي ي أن أنهِِهتِِت استطاع استطاعلِِلمم ع عبِِبسس بح بحهِِهدِِدجج م مدِِدسس ج جةِِةورور على ص على صا ليكونا ليكوننَنَعِِعاضاض تو تودِِدسس ج جشكَلشكَل

 

 إنرىفت المالم سبإ ىمالخَ .بليسصمالم سالشَى بمنطاي.ي رفُعالي ومم ا مصيرهالقريِبِدى الغَحتوم ِف الم . 
 كّلإنه و ِهِفدِهِدقص اآلنأن أتى بالبشَ ير الذينأح بهماآلب الس ماوىذَل وباب اِهللان د مى ِماِل الغَهأجلن  حاِتيهم 
األبإلى ذاِتِةدي صير الِذ المنتِظى يرهوإنّ . ههي بكلِّاوُلح ج ِهِدهأن شِك يِفك ال اِهللاى أقوِهواعيِد وم.أغْ لقد رى حواء 
ِم تأكَلبأن نر الشّ ثمى ِف الِترِةجى وِطس١( .ِةنّ الج(الً قاِئ بالتشكيِك؟؟ اُهللا اُهللا قاَل قاَلأحقاًأحقاً" :ا له..ثم ثم   ))الًالً قاِئ قاِئ بالتكذيِب بالتكذيِب))٢٢له اا له : :
لنلنتم اُهللا اُهللا بْل بْل!.!.ااوتوت تم ع اِلاِل عمم  أنأني ي وومنْنْ تأكالن ِم تأكالن ِممهتنفِت تنفِته حينكحينك أعأع مان كاِهللاان كاِهللاا وتكونَا وتكونَمع ع ارفين الخَن الخَارفيييروالشَ والشَر رِم ِمذتْذتْ فأخَ فأخَ..ر ننثم ثم رها ا ره

 .ِها عليمِهِدرا وتمهماِنيصِعال ِلى الح ِفاءو وحم آدكهِل ي أن قاِدراً اُهللا كان."ا فأكَلا فأكَلههعَعَ م مضاًضاًا أيا أيلهلهجج ر رطتْطتْ وأع وأعوأكلتْوأكلتْ
ذ األزل نْ مطة اِهللا خُتْانَ كَ لقد.ِهِتور على ص اُهللاام خلقهن مهالِك ِلبليسإطة خُ ح تنجأن  اِهللا مشيئةُ تكن لملكنو
  ٢.اننس اإلاِءدِف ِلشيئة اآلِب ممتمِّ ليداًِستج م اِهللان اباء فلذا ج.رى الجنس البشَالص خَىِه
 

 وما عجز آدمع نِهاِم إتمو هوطاع ة وصياِحة وةد.أتم ه وعسيالم سيح الشّ وأطاعةريعملِت بجاهني ابة عن 
   جداً جداًاٍلاٍلل عل عبب على ج على جباًباًررجج م مبليسبليسإإ  ههاءاءجج"  فحينوعس يبا الر أم.بليسإ اِتاءغر إام أممقط آد س.رىشَس البالجنْ
وأروأراهاهج ميمي جععم م ماِلاِلمككالع الع الم ومالم ومججددها وقاَلا وقاَلهله له أع أع طيكهِِه هِذ هِذطيكج ج ميعميعهها إنخَ خَا إن رررتَتَروس وس ججدقاَل قاَل..ىى ِل ِلتَتَد الر الر ببي ي سسوعوع::اذه اذه ببي اا ي  

 ى ِه.اِتى بالذاِل والتعورر والغُاءري والكباظم التع إن."بدبد تع تعههددحح و واهاه وإي وإيددجج تس تسلهكلهكإإ  ببلرلر ِل ِل:: مكتوب مكتوبهه ألنّ ألنّ..طانطانييشَشَ
وسيلة إبليسِدستخْ يمإلسقاِطا هل ف.رشَ البتْ كانَقدس بح  سقوِطببة بنِْت الصرهز. لقد جاءبسفر أخب ى ام الثاِنار األي

األصحابع قوُلاح السالر ب :"فإذا تواضفإذا تواضعشَ شَع عبى الِذبى الِذعى دعِِعى دىىاس مِِم اسى عليى عليهمهم..وصلوا وطلب وصلوا وطلب وا وجهىهىوا وج..ور ور جعجعوا عوا عنن  
 إال  إلى اِهللاربتقا ن به وسيلٍةن ِمس لي."ممههضض أر أرئئرر وأب وأبممههطيتَطيتَ خَ خَررغِفغِفأأ و و..اءاءمم الس السنن ِم ِمععممسسأأى ى نِِن فإنّ فإنّ..ةِِةديدي الر الرهمهمطرِقطرِق

التواضع قداموالخُ.ه ضِهمشيئِت ِلوعوطاع ة وصاياه.بهذا ي سما ِم لنَعنالس اِءمغِف ويخَر اانَطايرئ ويبأر ٣.انَض 
 

 الِةس بالرهنْ عاء جىالِذ سيح الموعس يحيد الون اإلبسَلى أر الِذاوىم الس اآلِبِةبحة مظم عركا ندليتنَ 
اح حى األصى فيلبِنؤِم م إلىولس الرولس بالِة برسهنْع اءجو ".رِهرِهههوو ج جممسس ور ور اِهللا اِهللاجِدجِد م ماءاءههبب":  أنّهإلى العبرانيين

 حتى  حتى  وأطاع وأطاعهه نفس نفسععضضان وان و كإنس كإنسى الهيئِةى الهيئِة ِف ِفجدجد وإذ و وإذ و..اساس النّ النّهِِهى شبى شب ِف ِفراًراًاِئاِئ ص صدٍٍدبب ع عةَةَورور ص صذاًذاً آِخ آِخههأخلى نفسأخلى نفس" ى أنّهالثاِن
المالموتَتَوم م وذِلذِل ِل ِل.. الصليِب الصليِبتَتَوككر ر فعفعهأأ   اُهللا اُهللاهيأأ و وضاًضاًيععطاهطاهاس كلِّ كلِّ فوقَ فوقَماًماً اس اس كى تجثو كى تجثو م ِلم ِل اسباسباسم يم يسسوعكلُّ كلُّوع ركب ِم ِمةٍٍة ركب ممنى ى  ِف ِفن
السالسماِءاِءموم وم ننعلى األر على األر ض ومض ومننتح تَتَ تحاألر ضض األر..وي ِل ِل كّل كّلعترفُعترفُ وي سان أنسان أني ي سسوعوعالم الم سيحسيحه ه وور ر بِل ِلب ممجاآلِب اآلِب اِهللا اِهللادِِدج ". وجاء 

ؤِمِنىإلى  ِهالِتبرسمأفس سلِِل":  إلى اآلِبشيراّ متعلمتعلموا موا ما ها هوور ر ججاءاءد د عهِِهوِتوِتعوم اا ومه ه ونَنَ ِغ ِغوى مى مجدِِدجمير ِف ِفهِِهاِثاِث مير ى القدى القديسينيسين..  
وما ِها ِهومىىع ع ظمة قدقة نَقة نَ الفاِئ الفاِئهِِهرِترِتظمة قدححوا نَا نَنَنَوححننالم ؤِمؤِم المنيننينح ح سسببع ع مل ِشل ِشمدةِِةدقو الِذ الِذ..هِِهتِِت قو ى عمِِمى علهِف ِفله ى المى المسيح إذ أقامسيح إذ أقامهِم ِمه نن  

األماألموأأ و واِتاِتوجلسجلسههع ع نِف ِفهِِه يميِن يميِنن ى السى السمماوياِتاِتاوي . .وإيوإياهاهج عَلعَل جر شَ شَ كلِّ كلِّفوقَفوقَ  أساًأساً ر ىِل ِلءٍٍءى لكنيسى ِهى ِه الِت الِتةِِةلكنيسىىج ج س٤."هِِهدِِدس 
 

 أدِل  أخىعوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأجلن.. اوى ِمن كالِح ِسشكرالِذ.  الكاملكا ننَمِكى ي
نرفع .. ىنتها إلى المببتنَ أحنا م يبك ونرنتِصا منَ أنّواثقين. انى اإليماسخين ِفر. انَمص خَإبليس أن نقاوم بِه

 .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدكدستِنونَ . فاِدينَا البار ِفى اسم يسوعصالتنا
   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٢١ – ٢٠: ٣ فيلبى   رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى              ، ١٨: ٤جيل لوقا  إن١
  ١٣ – ١: ٣  سفر التكوين ٣
  ١٤: ٧                              ، سفر أخبار األيام الثانى ١٣ – ١: ٤  إنجيل لوقا        ، ١١ - ١: ٤  إنجيل متى ٤
 ٢٣ - ١٨: ١ه إلى مؤمنى أفسس   ، رسالت١١ – ٧: ٢  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى    ، ٣: ١ الرسالة إلى العبرانيين ٢

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

