
 ٢٣٧سـالة لرا
 

الِئكَة صمالِئكَة صةمةاِعداِت ونَازاِعدلواِت ونَاز بالصلوركَاِتلةلة بالصركَاِت بالببالب   
 

(Arabic – Angels ascending with prayers and descending with blessings) 
 

  مالِئكَة صاِعدة بالصلواِت ونَازلة بالبركَاِتمالِئكَة صاِعدة بالصلواِت ونَازلة بالبركَاِت :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :   والحاِدى والخَمسينسينمالخَالعددين  صحاح األول نقرأاأل وِمن إنجيل يوحنّا
 

  لهوقاَل !. هذان ِمظمعأى  تروفَس. ؟ِة التينَتَ تحتكأي رىنِّإ  لك قلتُىنِّ ألتَنْ آم هْل:ثنَائيَل ِلنَ وقاَلوعس يابجأ"
 ١."ان اإلنسن على ابزلوننْ ويوندعص يةَ اِهللاكَة ومالِئ مفتوحاءون السم اآلن تَرن ِم لكمالحقَّ الحقَّ أقوُل

 
 يسِسُلج كوين التفرباألص شْن والِع الثاِماححرين عني عقوبأنّه ر أىل"لماً  حلوإذا سوإذا سم منصم منصوبة على ة على وب

األراألرض ورض ورأسأسهها يا يممسسمالس مالس اءاءوه وه وذا ذا ومة اِهللاة اِهللاكَكَالِئالِئمص اِعاِع صدااة ونَة ونَدزلة عليزلة عليهااه".ولم قظ ِما استينَن قاَلِهِمو  :"مما أرا أرههبهذا  هذا ب 
الحقَّ الحقَّ أقوُل الحقَّ الحقَّ أقوُل ": ائيَلنَنَث ِلوعس الرب يوحنّا قوَل ي إنجيُلُلجسيو ."اِءاِءمم الس الساباب وهذا ب وهذا ب اِهللا اِهللاتُتُييذا إال بذا إال با ها همم. . انانالمكَالمكَ

 ِهجيِئ بم الربح فتَ لقد."ةَ اِهللا يصعدون وينْزلون على ابن اإلنسانةَ اِهللا يصعدون وينْزلون على ابن اإلنسانلكم ِمن اآلن تَرون السماء مفتوحة ومالِئكَلكم ِمن اآلن تَرون السماء مفتوحة ومالِئكَ
متجسضداً إلى األر بابماء الس.تْانَ كَ وقد منَغلقة عليا بسِببتم اإلنِْدر انس. إني بالر سوعه وِهِصخْلم وبشَ الس 

المبِكارتج دتْدىالقة الِت العتْ انقطعر وابطهِةفَخالا بمآد موح اءِة ِلوولِك. اهللاوصي كَ اَهللان انقد د رب نْمل ذ األز
 ٢."��� �� �أأ  �� ا�ِب�� ا�ِبإإ  ���ِ��ِ� َ� َ��ٌٌ�	ََ	أأ  �ََ��ْ��ْ�  ..اةاةيي والح والحقُّقُّ والح والح الطريقُ الطريقُووا ها هنَنَأأ" : قاَلفلقد .ن اهللابص خْ شَى ِفِه إليِةدولعا ريقَط
 

 ولقاَل بس سى ِفوُلالرإلى ِهالِت رس ىِنؤِممأفس ساألص ىى الِذ الِذاُهللاُهللا" :ىاح الثاِنحه ه ونِِن غَ غَوىىى ِف ِفىحالر حالر مِم ِم..ةِِةم نن  
أجل مبأجل مبحهِِهتِِتحالكثير بىى الِت الِتةِِة الكثيرب أحنَنَ أحا بها ونَا ونَا بهححنأ أن مموبالخَ بالخَاتٌاتٌو طايطايا أحا أحيانَانَيا ما معسيحعسيح المالم  . .خَلصم ِة أنتممبالنِّعخَلصم ِة أنتممبالنِّعونون..وأقام نَنَ وأقاما ما مععهه  
وأجلسنَنَوأجلسا ما مععهىىفِِف  همالس ماِت الساِتاويىى ِف ِفاويالم الم سيح يسيح يسسوعبذ."وع الس ِلكلم بينماِء السض غَ واألرتْداألر ضس ماء.ى الِذ بذاك 

نَودالِذ ِهبقوِلا عى جاءبإنجيل متى األص شرين والِعاح الثاِمحن :""ها أنَا أنَها ما معكمعكمكّل األي كّل األي ام إلى انقضاِءاِءام إلى انقضهالد ه٣.""رر الد 
 

  اتات السمو السمو اجتاز اجتاز قد قدظيمظيم ع عةٍِةٍِنَنَهه كَ كَئيسئيسا را رفإذ لنَفإذ لنَ" :ابعاح الرح باألصينراني العب إلىلِةساَ الربِتاويقوُل كَ 
ييسوعُ وعُ سابابناِهللا اِهللان ..مفلنتقد مقٍةقٍة بِث بِث فلنتقدإلى ع إلى ع رش النِّش النِّرععمكَكَ ِل ِلةِِةمىناَل ناَل  نَ نَىررححمة ونَة ونَمجدِن ِنجد ععمحينه حينهىى عوناً ف عوناً فةةم ".ولقد  اءج ا وحنّبإنجيل ي

األصحاِداح السشَس عردعو بِهبقوِل  لنَا الر: "الحقَّ الحقَّ أقوُل لكمالحقَّ الحقَّ أقوُل لكمإن إن كّل م لبتلبتا طا ط كّل ممِم ِمم نبا با اآلِب اآلِبن سالونَهالونَهنَنَ ت تىىمِِمس".. 
نَوقد اءُلتسَاالقتنَِعا  م نا .؟ِةكَالِئبالماح  يجيبحباألص ينرانيساَلِة إلى العبالر األولكَاِتبم وضحاً العالقة بننَيا وبين 
وهِِِةكَالِئالم اتٌنَاِئ كَىس ةمالً قاِئاوي: "أليأليج سج سميعميعههممأر أر ووراحاً مرلة ِلاحاً ملة ِلسلِخلِخسددمةِِةمألج ألج ل العتيِدتيِدل العينينأن أن ي ثوا الخَثوا الخَرر يالص٤."؟؟الص 

  

 فلقد ..اويٍةاويٍةمم س سارٍةارٍةى بشَى بشَمم بأس بأسالكالك م ماءاءجج ):١( .ِهللا اِةكَالِئ من عرفٍةعمعلى   أن نَحصَلاننَِكم ي اِهللاِةم كِلنوِم 
َلِسأرج بائيُلرالم ِمالك ِهللا انإلى الع اِءذرم ريمتسس" :ا وقاَل لهلِك أي تالملِك أي م عليهاالمم عليهاها المنعِك. . ها المنعمع بِكالرمع بالر..م م ببارِت ِت  أنْ أنْكةكةار

ه ه ينَينَممناً وتسناً وتسببدين ادين ابلين وتِلبلين وتِلتحتحِت سِت سا أنْا أنْ وه وه اِهللا اِهللاددنْنْ ِع ِعةةممععِت ِنِت ِنددجج و ونِّك قدنِّك قد أل أل..ممييررا ما م ي يىىاِفاِفال تخَال تخَ":  قاَلثم." اِءاِءسس الِن الِنىىفِِف
ييسسوعوع..ع هذا يكون ع هذا يكون ظيماً وابالعِلظيماً واب العِلن نىىدي دي ععى ويى ويعطيِهطيِهعالر الر اإلله باإلله بكر سِِس كرىىد د اوأبيِهاو أبيِهد د..وي مِلمِل ويككعلى ب على ب ييِت يِت يإلى األب عقوبإلى األب دِِدعقوب  

الك  فلقد ظهر م.... ِهللا ِهللاةٍٍةحح تسبي تسبي إلى أروع إلى أروعةِِةكَكَالِئالِئالمالمِمن ِمن يوم موِلِد المسيح الرب استمعنَا يوم موِلِد المسيح الرب استمعنَا : )٢( ."ةةايايههلِكه ِنلِكه ِنمموال يكون ِلوال يكون ِل
بِل الرعاِةلر.وقفَ بهم وم جالر دأض بح اءولهافوا خَخَ فمظيماًوفاً ع.فقاَل له افواافواال تخَال تخَ": م..فه ا أنَا أنَ فها أبا أبكمشِّركمبفَ بفَشِّر رححر  

عِلظيمظيمع ِل يكون جميع الشّجميع الشّ يكونعهِِهوهِذوهِذ. . بٍٍبعلكم لكم الع الع المةةالم::تجد تجد  ون طِِطونفالً مفالً مقمقمطاً مطاً مضِم ِمجعاً ِفىجعاً ِفىطِِطض ذودٍٍدذو"..  ب غتةوظهرم عالِك الم 
جمِمه ورنالج ماونِد الساَهللا.ى حينسبوقاِئ م لين :"المالمجِهللاج ِهللاد ىى ِف ِفداألع ىىاِلاِل األعالم وبالنّاس المض السوعلى األر الم وبالنّاس المض السوعلى األر رسر٥."ةةس 

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                ،           ٥٠ : ١ إنجيل يوحنّا ١
  ٦ : ١٤           ،        إنجيل يوحنّا ٢٤ & ١٧: ٣  & ١٩ – ١٠: ٢٨ سفر التكوين ٢
  ٢٠ : ٢٨    إنجيل متى        ،     ٦ – ٣: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣
  ٢٣ : ١٦إنجيل يوحنّا                   ،       ١٤: ١ &  ١٦: ٤ الرسالة إلى العبرانيين ٤
   ١٣ – ١٠: ٢  &  ٣٣ – ٣٠ & ٢٨ : ١ إنجيل لوقا ٥
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 )٣(: المركَركَة شُة شُكَكَئِِئالالالماءىى ِف ِفاءأفر اح اح  أفرمالسمطاِةطاِةالص الخُالص الخُبخَبخَ  اِءاِءالس....قاَل ا فلقد لري بسى ِفوعم رثل الدهذى الِذفقوِدم الم  هكَر
لوقا البإنجيِلِهى ِفشير األص اِماح الخَحشَس عرالع ددهكَهكَ": راِش العذا أقوُل لكمذا أقوُل لكم..فر يكون فر يكون امقد حامقد حم ئئاِطاِطبخَبخَ   اِهللا اِهللاةِِةكَكَالِئالِئ م  

واِحاِحوٍد يٍد يتوبتوب".إن  اِهللاةكَالِئم ي شتركونم الِفىا ِفنَع حر ..الذينؤِم ينونببالر قبلونَ ويفاِدياًه صاًخِل ومله م . 
)٤(: قامتْتْقامالم ة بِخة بِخكَكَالِئالِئ المددمةِِةماب ن اِهللان اِهللا اب  ززممنن  تجِدتجِدسهِِهس....ي ذكرالب شيرم باألرقس صحلاح األوالع داِدد الحشَى عِمر ن 

وح  والرتْق انشَ قداٍتوأى السم راِء المند ِماِع صو وهند األرىوحنّا ِف ين ِماِدِه اعتمدع بوعس أن الرب يإنجيلِه
 إلى وح الرهجرا أخْهدع ب."تُتُ سرر سرر بِه بِهىى الِذ الِذبببيبي الح الحىىبِنبِنأنتَ اأنتَ ا": اِت السمونتٌ ِمو صان وكَ.ِهازالً علي نٍَةامم حثَلِم

البرو.ِةي استمرا أر فيهبعيني ِمماًو برجي نوكَ.طان الشّي م انعالو وشح.تْ وصارِدة تخْكَالِئ المم١.ه  
 

ب  قاَل الررينشْس والِعاِداح السح بإنجيل متى األصاء ج لقد....سِدسِدتجتج الم المن اِهللان اِهللاباب   طلِب طلِبةِِةتلبيتلبية ِلة ِلكَكَالِئالِئ الم المادادددععاسِتاسِت :)٥(
يسوعنِلم ح َلاوفاع عنْ الدهبس ِفِهي َلقب ِهلبص: "دردرس يفَيفَ سكهِِهاِناِن إلى مكَ إلى مكَكألن ألن كّل الذين كّل الذين ي أخُأخُ يذونذونيبالس يفِِف بالسبالس بالس يِف ِف ي
ييهلِِلهكونكون..أتظن ىى أنِّ أنِّ أتظنال أس ال أس اآلن تطيعاآلن تطيعأن أن  أطلب  ىىإلى أبإلى أب أطلبفي في مقدمىى ِل ِلقدأكثر ِم ِم أكثر نإثنَ إثنَن ىىع شَشَ عرج جر يشاً ِمشاً ِميننالم فكَ؟؟ةِِةكَكَالِئالِئ الم فَ تكَيُل م

نّ أالكتبهىنبِغ هكذا يأن بشَبشَ :)٦(. "؟ يكونارارة القية القيامةِِةامج ج اءاءبه به ا ما مالكالك....ج فحين تْاءم ريمالم جة ومدليرياألخْم ى ر
وع وع سس ي يانانا تطلبا تطلب أنّكم أنّكم أعلم أعلمىىا فإنِّا فإنِّافا أنتمافا أنتمال تخَال تخَ": ا وقاَلم لهالك المرظه. الرب دس جوا فيِهع وضى الِذرا القبظرتنِْل

المالمصلوبل ل..صلوب ييه سه سووهه ا ألنّا ألنّنَنَ هههكَه كَ قام قام ما انْ..ا قاَلا قاَلما انْ هلمهلم ظرظرا الموِضوِضا المعكَ كَىى الِذ الِذع انانبالر بالر م م ضطجعاً فيِهطجعاً فيِهضواذه واذه ببا سريعاً قوال ريعاً قوال ا س
 ٢."اا قلتُ لكم قلتُ لكما قدا قدا أنَا أنَ ه ه..ههونَونَاك تراك ترنَنَهه. . ليلليل إلى الج إلى الجبقكمبقكمسس ي يووا ها ه ه ه..اِتاِتوو األم األمنن ِم ِم قام قام قد قد أنّه أنّهالميِذِهالميِذِهتتلِِل

 

 )٧(: المة ة كَكَالِئالِئالمتحلُُلمِِمتحأر أر وواحاحيسينالقد يسينالقد ب ب ععددم وِتوِت مهمهم....قاَل الر ي بسثلى ِفوعِن الغَ موِلى عازبإنجيل لوقار  :"فماتَ اتَ فم
 ....ارارى النّى النّ ِف ِفهمهمحِِحطرطرلِِل  المالم الع العاِءاِءنقضنقضى اى افِِف  اراررراألشْاألشْة ة كَكَالِئالِئ الم المععممججيي :)٨(. "اهيماهيمررن إبن إبضضة إلى ِحة إلى ِحكَكَالِئالِئملته المملته الم وح وحسكينسكينالِمالِم
لقدقاَل الر بي ساح الثاِلإنجيل متى ى ِفوعحاألص شَرث ع: "والزوالزانانه ه ووب نو الشَّنو الشَّ بررير والعير والعددوىى الِذ الِذوزر زر ععههه ه ووإبليس إبليس   

والحوالحصصاداده ه وانِق انِقو ضضاءاءالع المالم الع..والح والح ادصادصه ونه ونممالم فكَ فكَ..ةةكَكَالِئالِئ الم ممجا يجا يمموالز عوالز عانانوي وي حقُحقُرهكَ هكَ.. بالنّار بالنّارر ذا يكونانِق انِقىى ِف ِفذا يكون ضاِءاِءض  
العالعالم يالم يرلُُلسِِسراب اب نناإلنس اإلنس ان مكتَكتَالِئالِئان مهه..في في ججممععونِم ِمون نهِِه ملكوِت ملكوِتنج ج ميعميعالم الم عاِثاِثعراإلثم اإلثمىىلِِل وفاِع وفاِعر ..وي وي طرطرحونَونَحههم٣."ارار أتون النّ أتون النّىى ِف ِفم 

 

 )٩(: ييصطِحطِحصببالم ِفكَكَالِئالِئ الم بِفة الر بىىة الرم ىى الثاِن الثاِنهِِهجيِئجيِئ م.... جمتى إنجيلب اء األصاح حاِدس عشَالسقوُل ربالر ي سوع 
  ."هِِهمِلمِل ع عببسسٍد حٍد حاِحاِح و و كّل كّلىىازازججئٍذ يئٍذ ي وحينَ وحينَهِِهتِِتكَكَالِئالِئ م معع م مِد أبيِهِد أبيِهجج م مىى ِف ِفىىأِتأِت ي يفَفَووان سان س اإلنس اإلنسنن اب ابفإنفإن" :ِهلتالميِذ

)١٠(: همِِم  تافٌتافٌهننمالس ماِءاِء السي ي سبب  طافَطافَخِتخِت اال االبقُبقُسصصوتِِتور ئيس ئيس  رمكتَ....ةٍٍةكَكَالِئالِئم ب بولس سى ِفوُلالرألولى إلى  اِهالِت رس
ىِنؤِمميقوُل ىالونيِك تس: "الر ألنالر ألننفس بنفس بهبهتاٍف بهتاٍفه بص بص وِت رئيس مةٍٍةكَكَالِئالِئوِت رئيس موب اِهللاِهللاوق وق  وبس س وفَفَوي ِم ِمنزُلنزُل ي ننمالس ماِءاِء السواألم واألم واتُاتُو  
 الرب  الرب مالقاِةمالقاِة ِل ِلبِِبححسس ال الىى ِف ِفممههععميعاً مميعاً م ج جطفُطفُنخْنخْ س سبب الر الرجىِءجىِء إلى م إلى مننيياقاق الب الباءاءيي األح األحننحح نَ نَ ثم ثم..الًالً أو أوونونيقوميقومسيح سسيح س الم المىىفِِف
 ٤."المالمضاً بهذا الكَضاً بهذا الكَعع ب بكمكمضضععببوا وا زز ع عككذِلذِل ِل ِل.. الرب الربعع م م حين حينكّلكّلكون كون ذا نذا ن وهكَ وهكَ..اِءاِءوو اله الهىىفِِف
 

 جماًاءولإ  يوعسى ي صدوقيون "الذينالذينيقولون يقولون لي لي سسقي قي امو "ةةامسألوهؤاالً سي ختصلِةشِك بمالقِة العالز ِةوجي 
  ونونججووزز ال ي ال يةِِةامامى القيى القي ِف ِفممههألنّألنّ  .. اِهللا اِهللاةَةَوو وال ق وال ق الكتب الكتبرفونرفونذ ال تعذ ال تعإإ  لونلونتِضتِض " :م له وقاَلوعس الرب يابفأج .بعد القيامِة

وال يتزوال يتزووججونبْل بْلون يكونون كَ كَ يكونون ماِء اِهللا اِهللاةِِةكَكَالِئالِئمماِء ِفى السمفلنَ." ِفى الس  ستِعدألن  بكَ قريباً آٍتالرما وعد. نَسسمعتافَ الهبص ِتو 
ئيس رٍةكَالِئم. نتغَسير اقينالب اءياألح ننَح. ِلطفُخْنوس فى الهو بالقاة الروو" .اِءمنكونحين حين كّل كّلنكون م م ععبالر ب٥." الر  
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم انَا: تشتَركأباوىمالس ..أشكر ك رِل ىببمِتحالع كتَفأنْ .ِةجيببر أيك 
وحيد ن الب االمدهو  .نعاً أغلى ثماِف دىِنتياشترو ىاِمقتَ مفع رقد فلكأشكر .ىذِن تأخٍُدج إلى مدع بكا أنّم كَ.ىتهديِن

 .ك ملكوِتداِد وامِتكِم اسِدجم ِل.ِطواَل حياِتىك م أخدىة كَكمِحو ةمع ِنىهبِن .ىجِل أنك على الصليب ِم سِفىالِذ
 وعسم يالِتى ِفى اسص أرفعتِكالًارالبقلتَ م نا ماِدق يالص عِدكخَارجاً:  على و هال أخْرج قبْل إلىي نم . 

   

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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