لماذا لم يغفر الرب للشيطان خطيته
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الشبهة

كلنا نعلم أن النصارى يقولون أن الرب تجسد في جسد بشري حتى ُيكفر الخطيئة األصلية للبشر و
هي خطيئة آدم !! و السبب في هذا أنه يحب البشر و يريد أن ُينقذهم من الموت األبدي !! و لكن
يتبادر إلى الذهن سؤاالن في غاية األهمية و هو :
 -حيث أن هللا يحب جميع مخلوقاته فنحن نرى أن الشيطان هو أحد هذه المخلوقات و قد أخطأ

الشيطان و عصى ربه فلماذا لم يتجسد الرب في صورة شيطان حتى ُيكفر خطيئة الشيطان و ُينقذه
من الموت األبدي !!؟
ولو كان اإلله يحب اإلنسان وال يحب الشيطان _رغم ان اإلثنين يتفقان فى نقطة الخطيئة فهذا اإلله
عنصرى

الرد

الحقيقة هذا السؤال هو فقط نابع من عدم فهم للفكر المسيحي الن الكتاب المقدس وضح موقف
الشيطان جيدا.
وارجوا مراجعة ملف
الشيطان
وايضا ملف
لماذا لم يخلص الشيطان ان كان االيمان هو شرط الخالص
وبخاصة هذا الملف االخير الذي وضحت فيه الفرق الكبير بين موقف الشيطان من هللا وموقف
المؤمنين باهلل.

المهم هنا باختصار اشرح لماذا لم ينال الشيطان مغفرة لخطية وفداء له
هناك عددة اسباب واهمها أن الهنا اله حرية وال يجبر أحد حتى على الخالص وال يجبر احد ان
يتوب وهو مجبر
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 41 :3
اك ُح ِّرَّية.
وح َّ
الر ُّب َف ُه َو ُّ
َما َّ
َوأ َّ
الر ِّب ُهَن َ
وحَ ،و َحْي ُث ُر ُ
الر ُ
فهل يوجد اي دليل أن الشيطان يريد الخالص لكي يعطيه له هللا؟
اما البشرية فمن بداية الخطية وهم يترجوا الخالص
سفر التكوين 42 :14
ظْر ُت َيا َر ُّب.
لِّ َخالَ ِّص َك اْن َت َ
بل من اول ادم وحواء يسعون الى ان ينالوا المخلص
سفر التكوين 4 :1
الر ِّب».
ينَ .وَقاَل ِّت« :ا ْق َتَنْي ُت َر ُجالً ِّم ْن ِّعْن ِّد َّ
ف َ
َو َعَر َ
امَأر ََت ُه َف َح ِّبَل ْت َو َوَل َد ْت َق ِّاي َ
اء ْ
آد ُم َح َّو َ

هللا لم يعطي فرصة لخالص الشيطان الن الخطية نبعت من قلب الشيطان
سفر اشعياء 41

ط ِّإَلى اْله ِّ ِّ
ش ِّ
ط ُاؤ َك ُّ
ود.
الرَّمةَُ ،و ِّغ َ
ُه ِّب َ
َع َو ِّاد َكَ .ت ْح َت َك ُت ْفَر ُ
 44أ ْ
الد ُ
اوَية َف ْخُر َكَ ،رَّن ُة أ ْ
َ
ِّ
السم ِّ
ِّ ِّ
الصْب ِّح؟ َكْي َ ِّ ِّ
ِّ
ُممِّ؟
اء َيا ُزَهَرُةِّ ،بْن َت ُّ
َ 48كْي َ
ف ُقط ْع َت إَلى األَْرض َيا َقاهَر األ َ
ف َسَق ْطت م َن َّ َ
اك ِّب ِّ
السماو ِّ
ات .أَرَفع ُكرِّسِّيي َفوق َكو ِّ
ِّ
هللا ،وأ ِّ
س َعَلى َجَب ِّل
َ ْ
ْ ُ ْ
َجل ُ
ْ َ َ
َص َعُد ِّإَلى َّ َ َ
َ 43وأَْن َت ُقْل َت في َقْل ِّب َك :أ ْ
اع ِّفي أَ َق ِّ
الشم ِّ
اصي َّ
ال.
االج ِّت َم ِّ
ْ
َ
 41أَصعد َفوق مرَت َفع ِّ
اب .أ ِّ
الس َح ِّ
َص ُير ِّم ْث َل اْل َعلِّ ِّي.
ات َّ
ْ َُ ْ َ ُْ َ
اوي ِّةِّ ،إَلى أَس ِّ
ِّ
اف ِّل اْل ُج ِّب.
 41لكَّن َك اْن َح َدْر َت ِّإَلى اْل َه ِّ َ
َ
ِّ
ِّ
ض َو َز ْع َز َع اْل َم َمالِّ َك،
يك .أَه َذا ُه َو َّ
ين َيَر ْوَن َك َي َت َ
طَّل ُعو َن ِّإَلْي َكَ ،ي َتأ َّ
الر ُج ُل َّال ِّذي َزْل َز َل األَْر َ
َمُلو َن ف َ
 41اََّلذ َ
َّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
اه ِّإَلى ُبُي ِّ
وت ِّه ْم؟
َسَر ُ
 41الذي َج َع َل اْل َعاَل َم َكَق ْف ٍرَ ،و َه َد َم ُمُدَن ُه ،الذي َل ْم ُي ْطل ْق أ ْ
وايضا
سفر حزقيال 82
ِّ ِّ
الر ُّب :أَْن َت َخ ِّاتم اْل َكم ِّ
ال،
السِّيُد َّ
ال َّ
ور َوُق ْل َل ُهَ :
َ« 48يا ْاب َن َ
آد َمْ ،ارَف ْع َمْرَثا ًة َعَلى َملك ُص َ
هك َذا َق َ
ُ َ
ِّ
ِّ
امل اْل َجم ِّ
ال.
َمآلن ح ْك َم ًة َوَك ُ َ
ِّ ِّ
ِّ
ض
َص َفُر َو َع ِّقيق أَْبَي ُ
ُ 43كْن َت ِّفي َع ْد ٍن َجَّنة هللاُ .ك ُّل َح َج ٍر َك ِّر ٍ
يم ِّس َت َارُت َكَ ،عقيق أ ْ
َح َمُر َوَيا ُقوت أ ْ
ِّ
يك َصْن َع َة ِّصي َغ ِّة ال ُف ُص ِّ
وص
َو َزَبْر َجد َو َج ْزع َوَي ْشب َوَيا ُقوت أ َْزَر ُ
ان َوُزُمُّرد َوَذ َهب .أَْن َشأُوا ف َ
ق َوَب ْهَرَم ُ
وَتر ِّص ِّ
يع َها َي ْوَم ُخلِّ ْق َت.
َْ
ظلِّل ،وأَ َقم ُتك .عَلى جب ِّل ِّ
هللا اْلمَقَّد ِّ
س ُكْن َتَ .بْي َن ِّح َج َارِّة َّ
الن ِّار َت َم َّشْي َت.
وب اْل ُمْنَب ِّس ُ
ط اْل ُم َ ُ َ ْ َ َ َ َ
 41أَْن َت اْل َكُر ُ
ُ
ِّ
ِّ
 41أَْن َت َك ِّ
يك ِّإ ْثم.
امل ِّفي ُ
طُرِّق َك م ْن َي ْوَم ُخلِّ ْق َت َح َّتى ُو ِّج َد ف َ
ِّ
ظلِّ ُل ِّم ْن
وب اْل ُم َ
َخ َ
ِّ 41ب َك ْثَرِّة ِّت َج َارِّت َك َمألُوا َج ْوَف َك ُ
ظْل ًما َفأ ْ
ْتَ .فأَ ْطَر ُح َك ِّم ْن َجَب ِّل هللا َوأ ُِّب ُ
طأ َ
يد َك أَُّي َها اْل َكُر ُ

َبْي ِّن ِّح َج َارِّة َّ
الن ِّار.
ِّ
ِّ ِّ
َج ِّل َب َه ِّائ َكَ .سأَ ْطَر ُح َك ِّإَلى األَْر ِّ
َما َم
ضَ ،وأ ْ
َ 41قد ْارَت َف َع َقْلُب َك لَب ْه َجت َك .أَ ْف َس ْد َت ِّح ْك َم َت َك أل ْ
َج َعُل َك أ َ
اْلمُل ِّ
ظُروا ِّإَلْي َك.
وك لَِّيْن ُ
ُ
ِّ
ِّ
امك ِّب ُ ِّ
ُخ ِّرج َن ا ِّ
ِّ
ُصِّيُر َك َرَم ًادا
َّس َت َمَقاد َس َك ِّب َك ْثَرِّة آ َث َ
ظْلمِّ ت َج َارِّت َكَ ،فأ ْ ُ ً
َ 42ق ْد َنج ْ
ار م ْن َو ْسط َك َف َتأ ُْكُل َكَ ،وأ َ
ِّ
اك.
ام َعْيَن ْي ُك ِّل َم ْن َيَر َ
َم َ
َعَلى األَْرض أ َ
ِّ
ِّ
ِّ
الش ُع ِّ
ين َي ْع ِّرُفوَن َك َبْي َن ُّ
وجُد َب ْعُد ِّإَلى األََب ِّد».
وبَ ،وَت ُكو ُن أ ْ
يع َّالذ َ
َه َواالً َوالَ ُت َ
َ 44فَي َت َحَّيُر مْن َك َجم ُ
ولكن الخطية لم تنبع من قلب االنسان بل من اغواء الشيطان
هللا كامل وقدرته كامله مطلقة وقدرته علي الخلق مطلقة ولكنه ال يخلق كائنات كاملة مطلقة فهو
يخلقها بدون عيب ولكن ليست كامله مثل هللا وليست مطلقة مثل هللا
ولهذا هللا خلق الشيطان بصوره رائعه بدون عيب خلقي ولكنه غير كامل مثل هللا .فاهلل النه كامل
فهو ال يخطئ وال يحتاج انم يختار بين الخير والشر فهو كامل والكمال من صفاته عدم الخطأ.
ولكن الغير كامل بسبب النقص الذي فيه ممكن يختار ان يخطئ وممكن ان يختار ان ال يخطئ
حسب حريته وهذا الشيطان الذي اختار بحريته ان يخطي
فاهلل خلق الشيطان حر والحريه رائعه خير ولكن هي ممكن تتحول لشر لو اختار الشيطان بحريته
ذاته بدل هللا فالحريه هي خلقت من هللا ولكن تحولها للشر ليس عيب من هللا ولكن هي امكانيه
لمن يستخدمها خطأ.

ومثال اخر حكمة الشيطان حكمه رائعة ولكن ليست مطلقه مثل هللا فاهلل لم يخطئ في خلق حكمة
الشيطان ولكن الشيطان الن حكمته غير كامله ليس مثل حكمة هللا والنه بحريته اختار بحكمته ان
يختار ذاته وليس هللا فوجد فيه اثم
سفر حزقيال 41 :82
ِّ
ِّ
أَْن َت َك ِّ
يك ِّإ ْثم.
امل ِّفي ُ
طُرِّق َك م ْن َي ْوَم ُخلِّ ْق َت َح َّتى ُو ِّج َد ف َ
فالشيطان خطيته هو اختيار ذاته بدل من هللا والمالئكه الذين تبعوه اختاروا ذاتهم بدل من هللا
فسقطوا اما بقية المالئكة اختاروا بارادتهم هللا بدل من ذواتهم فاسلموا بارادتهم الكاملة ذواتهم هلل
فاصبحوا محروسين من هللا
والن الشيطان طرد فال يوجد فرصه الن يغوي المالئكة والن هللا يحرسهم فال يمسهم.
ولكن هناك فرق بينه وبين االنسان فاالنسان سقط باالغواء وليس بحريته المطلقة فكان هناك
عامل خارجي ولكن بحريته يختار ان يكون مع هللا
فلهذا من حق االنسان النه سقط باغواء خارجي أن يكون له خالص خارجي وبحريته يختار بين
االثنين أما الشيطان النه سقط بحريته بالفعل باغواء داخلي من قلبه فليس له الحق في خالص
خارجي يوهب له ليختار النه اختار بحريته من داخله بالفعل الخطية وليس هللا
والذي يدين الشيطان أن ليس كل المالئكة اخطؤا بل أغلبية المالئكة كان أمامها نفس االختيار
بنفس الحرية ورفضت أن تخطئ.

ولكن االنسان الن االغواء كان اقوى من طبيعته فالذي يشفع له ان االثنين سقطوا في الخطية.

أيضا هناك نقاط مهمة جدا في هل يوجد أمكانية لخالص الشيطان عن طريق دراسة طبيعة
الشيطان فالشيطان ليس له فداء الن طبيعته من نور ليس فيه ضعف اذا فهو بال عذر
سفر المزامير 1 :401
ِّ
َّ ِّ
ار ُمْل َت ِّهَب ًة.
َّام ُه َن ًا
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِّرَي ً
احاَ ،و ُخد َ
ولكن االنسان المخلوق من طين وطبيعته ضعيفة فهو له عذر في ضعفه لو أخطأ واراد ان يتوب
ضعفه يشفع له
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :1
ِّ
َن اْلم ِّسيحِّ ،إ ْذ ُكَّنا بعُد ُضع َفاء ،م َ ِّ
َج ِّل اْل ُفج ِّ
َّار.
ات في اْل َوْقت اْل ُم َعَّي ِّن أل ْ
أل َّ َ َ
َْ
َ َ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 81 :2
الروح أَي ًضا ي ِّعين َضع َف ِّاتَنا ،أل ََّنَنا َلسَنا َنعَلم ما ُنصلِّي ألَجِّل ِّه َكما يْنب ِّغي .و ِّ
ِّ
وح
لك َّن ُّ
ْ
الر َ
َ ََ
َ
َوَكذل َك ُّ ُ ْ ُ ُ َ
ْ ُْ َ َ
ق ِّب َها.
َن ْف َس ُه َي ْش َف ُع ِّفيَنا ِّبأََّن ٍ
ات الَ ُيْن َ
طُ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 41

ِّ
آخر ،ولِّ َّ ِّ
ِّ
َ 34ليس ُك ُّل جس ٍد جسًدا و ِّ
آخر ،ولِّ َّ
احًداَ ،ب ْل لِّ َّلن ِّ
لطْي ِّر
لس َمك َ ُ َ
اس َج َسد َواحدَ ،ولِّْلَب َهائمِّ َج َسد َ ُ َ
ََ ََ َ
َْ
آخُر.
َ
ات َشيء ،ومجد األَر ِّضَّي ِّ
اوَّي ِّ
ِّ
ِّ
السم ِّ
َج َسام َسم ِّ
آخُر.
ات َ
اوَّيةَ ،وأ ْ
َ 10وأ ْ
ْ َ َ َْ ْ
َج َسام أَْرضَّية .لك َّن َم ْج َد َّ َ
َ
الش ْم ِّ
س َشيءَ ،وم ْجُد اْلَقم ِّر آ َخُرَ ،وم ْجُد ُّ
 14م ْجُد َّ
َن َن ْج ًما َي ْم َت ُاز َع ْن َن ْج ٍم ِّفي
الن ُج ِّ
آخُر .أل َّ
وم َ
َ
َ
َ
َ
ْ
اْل َم ْج ِّد.
ِّ
ِّ
ِّ
ام ِّفي َع َد ِّم َف َسادٍ.
َ 18
ام ُة األ َْم َواتُ :ي ْزَر ُع في َف َس ٍاد َوُيَق ُ
هك َذا أَْي ًضا قَي َ
ام ِّفي ُق َّوٍة.
ام ِّفي َم ْجدٍُ .ي ْزَر ُع ِّفي َض ْع ٍ
ُ 13ي ْزَر ُع ِّفي َه َو ٍ
ف َوُيَق ُ
ان َوُيَق ُ
ِّ
 11ي ْزرع ِّجسما حيو ِّانًّيا ويَقام ِّجسما ر ِّ
وح ِّان ٌّي.
وجُد ِّج ْسم ُر َ
وجُد ِّج ْسم َحَي َوان ٌّي َوُي َ
وحانًّياُ .ي َ
ُ َ ُ ْ ً َََ َ ُ ُ ْ ً ُ َ

ايضا نقطة هامة هنا في اثناء كالمنا عن طبيعة الشيطان أن الشيطان روح والروح ال تموت.
سفر المزامير 1 :411
ود ِّإَلى ُتَر ِّاب ِّهِّ .في ذلِّ َك اْلَي ْو ِّم َن ْف ِّس ِّه َت ْهلِّ ُك أَ ْف َك ُارُه.
وح ُه َفَي ُع ُ
َت ْخُر ُج ُر ُ

ولكن الكتاب وضح أن أجرة الخطية موت
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 83 :1
َما ِّهب ُة ِّ
ِّ ِّ ِّ
يح َي ُسو َع َربَِّنا.
أل َّ
هللا َف ِّه َي َحَياة أََب ِّدَّية ِّباْل َم ِّس ِّ
َن أ ْ
ُجَرَة اْل َخطَّية ه َي َم ْوتَ ،وأ َّ َ

ولهذا الشيطان ال يستطيع ان يدفع ثمن خطيته النه ال يموت
وبخاصة أنه ال يوجد به دم يسفك ليموت
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 88 :4
النام ِّ
َّ
وس ِّب َّ
الدمَِّ ،وبُِّدو ِّن َس ْف ِّك َدمٍ الَ َت ْح ُص ُل َم ْغ ِّفَرة!
َوُك ُّل َش ْي ٍء َت ْق ِّر ًيبا َي َت َ
ط َّهُر َح َس َب ُ

وأكثر من هذا لكي ال يلقي أحدهم اللوم على هللا النه خالق طبيعة الشيطان التي ال تموت
فالشيطان ال يوجد له اي نية للتوبة بدليل انه لم يندم وال لحظة واحدة ولم يقل الكتاب انه تاب
وندم وأيضا خرج من السماء بحرب مع ميخائيل
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 48
ِِّّ
ِِّّ
ِّ
اءِّ :م َ ِّ
السم ِّ
ِّ
ين َو َمالَ ِّئ َك ُت ُه
ينَ ،و َح َار َب التن ُ
يل َو َمالَ ئ َك ُت ُه َح َارُبوا التن َ
يخائ ُ
َ 1و َح َد َث ْت َحْرب في َّ َ
السم ِّ
ِّ ِّ
اء.
َ 2وَل ْم َي ْق َو ْواَ ،فَل ْم ُي َ
وج ْد َم َكاُن ُه ْم َب ْع َد ذل َك في َّ َ
ِّ
ِّ
ِِّّ
ِّ
يس َو َّ
ط ِّر َح ِّإَلى
انَّ ،ال ِّذي ُي ِّض ُّل اْل َعاَل َم ُكَّل ُهُ ،
الشْي َ
َ 4ف ُ
طَ
ط ِّر َح التن ُ
يم ُة اْل َم ْد ُع ُّو ِّإْبل َ
ين اْل َعظ ُ
يم ،اْل َحَّي ُة اْلَقد َ
األَْر ِّ
ط ِّر َح ْت َم َع ُه َمالَ ِّئ َك ُت ُه.
ضَ ،و ُ

وليس مثل االنسان شعر بالندم وخرج من الجنة حسب امر الرب

فهناك فرق كبير جدا بين موقف الشيطان بعد خطيته وانه رفض ان يتوب بل استمر في تكبره
وشره وبين االنسان الذي ندم من بعد السقوط مباشرة
وايضا رد الفعل واضح تماما بعد الخطية بين الشيطان واالنسان فالشيطان بعدما سقط لم يكتفي
بل كان له هدف واضح يؤكد اصراره على خطيته وهي التكبر بانه استمر في محاوالت اسقاط
البشر وهو مستمر حتى االن في االغواء
إنجيل متى 6 :81
ِّ
وم ْن أَع َثر أَح َد ُ ِّ ِّ
ق
ق ِّفي ُعُن ِّق ِّه َح َجُر َّ
ين ِّبي َف َخْير َل ُه أ ْ
الر َحى َوُي ْغَر َ
هؤالَء الص َغ ِّار اْل ُم ْؤ ِّمن َ
ََ َْ َ
َن ُي َعَّل َ
ِّفي ُلج ِّ
َّة اْلَب ْح ِّر.
فالشيطان بناء على ذلك يستحق العقاب كل يوم والي االبد
اما االنسان لم يسعى لكي يغوي احد من مخلوقات هللا بل بدأ حياة الندم مباشرة ودفع ثمن الخطية
عناء وتعب
سفر التكوين 3
 41: 3و قال للمراة تكثي ار اكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اوالدا و الى رجلك يكون اشتياقك و هو
يسود عليك
 41: 3و قال الدم النك سمعت لقول امراتك و اكلت من الشجرة التي اوصيتك قائال ال تاكل منها
ملعونة االرض بسببك بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك

 42: 3و شوكا و حسكا تنبت لك و تاكل عشب الحقل
 44: 3بعرق وجهك تاكل خب از حتى تعود الى االرض التي اخذت منها النك تراب و الى تراب
تعود
فالرب يغفر لمن خطيته تكون سقطة ويتوب ولكن الشيطان لم يكتفي بالسقوط ولكن يريد اسقاط
الكل.

ايضا باالضافة الي السابق يوجد مرتبات مختلفة فيوجد مرتبة الحيوانات ويوجد مرتبة الخدام وهم
المالئكة ويوجد مرتبة االبناء وهم البشر.
الشيطان هو من مرتبة الخدام
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 1 :4
ِّ
وع ِّن اْلمالَ ِّئ َك ِّة يُقولِّ َّ « :
يب َن ٍار».
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِّرَي ً
ََ
َّام ُه َل ِّه َ
َ ُ
احا َو ُخد َ
َ
اما االنسان فهو مرتبته ابن
انجيل يوحنا 2
ول َل ُك ْمِّ :إ َّن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل اْل َخ ِّطَّي َة ُه َو َعْبد لِّْل َخ ِّطَّي ِّة.
ق اْل َح َّ
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُع« :اْل َح َّ
 31أ َ
ق أَ ُق ُ
االب ُن َفَيْبَقى ِّإَلى األََب ِّد.
َ 31واْل َعْبُد الَ َيْبَقى ِّفي اْلَبْي ِّت ِّإَلى األََب ِّد ،أ َّ
َما ْ
فنحن ابناء واالب يغفر لالبن بسهولة الخطية ولكن العبد لو أخطأ يطرد الن العبد ال يرث

رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 1 :1
ِّإ ًذا َلست بعد عبدا ب ِّل ابًنا ،واِّن ُكْنت ابًنا َفو ِّارث ِّ
يح.
هلل ِّباْل َم ِّس ِّ
ْ َ َ ُْ َْ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ
واالب يدفع ثمن خطية ابنه أما االب ال يدفع ثمن خطية خادمه بل يطلقه ح ار يتحمل جزاء خطيته

واخي ار باالضافة الي كل ما قدمت نوع الخطأ مختلف فخطية االنسان هي مخالفة وصية هللا ولكن
خطية الشيطان هو التكبر على هللا نفسه .مثل موظف يخطئ ويخالف قانون الشركة التي يعمل
فيها يجازيه صاحب الشركة وال يرفد ولكن الموظف الذي تكبر واراد االستيالء على الشركة من
صاحبها بالطبع يرفد وال تكون له فرصة ثانية.
تامل بسيط :
لماذا تكبر الشيطان؟ قد يكون الشيطان الذي كان موجود في جنة عدن
سفر حزقيال 43 :82
ِّ ِّ
ِّ
ض
َص َفُر َو َع ِّقيق أَْبَي ُ
ُكْن َت ِّفي َع ْد ٍن َجَّنة هللاُ .ك ُّل َح َج ٍر َك ِّر ٍ
يم ِّس َت َارُت َكَ ،عقيق أ ْ
َح َمُر َوَيا ُقوت أ ْ
ِّ
يك َصْن َع َة ِّصي َغ ِّة
َو َزَبْر َجد َو َج ْزع َوَي ْشب َوَيا ُقوت أ َْزَر ُ
ان َوُزُمُّرد َوَذ َهب .أَْن َشأُوا ف َ
ق َوَب ْهَرَم ُ
وص وَتر ِّص ِّ
يع َها َي ْوَم ُخلِّ ْق َت.
ال ُف ُص ِّ َ ْ
فقد يكون تكبر بعد ان راي محبة هللا الدم والن الرب كان يتمشى مع ادم في الجنة .والن وجد فيه
اثم فكر ان يصعد فوق مرتفعات السحاب ويصير مثل العلي.

اما عن مالئكة الشيطان فلي تامل ايضا فيه (قد اكون مخطئ) وهو

1: 48

و حدثت حرب في السماء ميخائيل و مالئكته حاربوا التنين و حارب التنين و

مالئكته
يتكلم عن حادثة طرد الشيطان ومالئكته من السماء وهو صراع بدا من بداية الخليقة
يقول العدد ان جبرائيل ومالئكته حاربوا التنين بالمفرد ولكن يكمل ان حارب التنين ومالئكته .قد
يكون االمر من هللا بطرد التنين عندما تكبر ولهذا يقول حاربوا التنين فقط لكي يطرد وال يؤثر على
بقية المالئكة ولكن واضح ان بالفعل ثلث المالئكة كانت اتخذت قرار بحريتها ان تتبع الشيطان
فظهر فسادهم بانهم اشتركوا مع التنين في حربه ضد ميخائيل ومالئكته .قد يكون واحد من
اسباب سقوط ثلث المالئكة انهم ظنوا ان الشيطان قوي جدا ومن الممكن ان ينتصر فانضموا له
لينالوا مكانة افضل عندما ينتصر وهذا اظهر عدم محبتهم وعدم خضوعهم هلل.
وهذا يوضح ما قاله معلمنا يهوذا في
رسالة يهوذا 4
ِّ
ِّ
ود
ظ ُه ْم ِّإَلى َدْيُنوَن ِّة اْلَي ْومِّ اْل َع ِّظ ِّ
اس َت ُه ْمَ ،ب ْل َتَرُكوا َم ْس َكَن ُه ْم َح ِّف َ
ين َل ْم َي ْح َف ُ
يم ِّبُقُي ٍ
َ 1واْل َمالَ ئ َك ُة َّالذ َ
ظوا ِّرَي َ
أَب ِّدَّي ٍة َت ْح َت َّ
الظالَمِّ.
َ

فهم لم يحفظوا رياستهم النهم تركوا رؤسائهم وذهبوا بارادتهم ليحاربوا مع الشيطان وتركوا مسكنهم
الموكلين عليه وذهبوا وراء الشيطان بارادتهم بدون اغواء منه ولهذا ليس لهم خالص .فهم مثل
الموظفين الذين وجدوا منافس شرير لصاحب العمل فقرروا ان يخونوا صاحب العمل وينضموا الي
منافسه الشرير طمعا في مكانة افضل.

أكتفي بهذا القدر من التوضيح مع اضافة اننا نتكلم عن امور عن كائنات روحية وليس بشر
فلهذا ال نعرف كل شيء بالتفصيل فقط نعرف بعض المعرفة ولكن فيما بعد سنعرف اكثر
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 48 :43
ِّ
ض اْلمع ِّرَف ِّةِّ ،
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
لك ْن
َفِّإَّنَنا َنْن ُ
َع ِّر ُ
اآلن أ ْ
اآلن في مْرآةٍ ،في ُل ْغ ٍز ،لك ْن ِّحيَنئ ٍذ َو ْج ًها ل َو ْجهٍَ .
ظُر َ
ف َب ْع َ َ ْ
ِّ
ف َك َما ُع ِّرْف ُت.
َع ِّر ُ
ِّحيَنئ ٍذ َسأ ْ

والمجد هلل دائما

