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 خرافات عن املالئكة والشياطني 5

 زستورم بقلم سام

 
 مر: اهتمام مست

يف االحندار. ونادًرا ما يمر يوم ال نسمع فيه عن  ذ  ال توجد أية عالمة ىلع أن افتتان العالم باملالئكة والشياطني آخ
ليفزيونية أو أفالم شخص يّديع أنه تقابل إما مع مالك مقدس أو مالك ساقط، باإلضافة إىل أخباٍر عن برامج ت

يظهر فيها أحد هذين األجناس الروحية أو لكيهما. ولكن لألسف فإن هناك الكثري من  سنتفليكموقع  ىلع
  1.اوالشياطني وهناك بعض اخلرافات اليت، ببساطة، تأىب أن تندثر. وإيلكم مخس  منه اتلخبط خبصوص املالئكة

  ةغري خملوق : املالئكة والشياطني اكئنات أزيلة١خرافة رقم 
يه من ضمن ما يقول  "جنوده"اهلل ولك  "ةمالئك"فلك  تتعارض هذه اخلرافة مع العديد من انلصوص الكتابية.

َمَر "أن اهلل عنها املرنم 
َ
 "اُعُروشً "خلق  اهلل ابن أن بوضوح الرسول بولس ويؤكد(. ٥–٢: 1٤٨)مزمور  "فَُخِلَقت  أ

: 1 كولويس)ويه األلفاظ املعتاد استخدامها لإلشارة للمالئكة والشياطني  "نيَ َسالَطِ و" "َياَساٍت رِ "و  "ِسيَاَداٍت "و
1٦).  

سل زوجني أصليني مثلنا، فهم ال يتناسلون كما نفعل حنن كما أن لك مالك ُخِلَق خلًقا مبارًشا، أي أنهم ليسوا ن
 بوما تالها )انظر أيو 1:1 ينتكو أحداث قبل األغلب يف لكنه املالئكة، ُخِلَقت مىت نعلم وال(. ٣٠–٢٨: ٢٢)مىت 

 هلل مساوية قوةً  ليس فإبليس. اهلل إبليس فهو وذللك. أزيلًا ليس ساقط، مالك نفسه وهو وإبليس،(. ٧–٤: ٣٨

                                                
 :، والشياطني يف كتايبإبليس، وييل من ثالثة فصول عن املالئكةجزء كبري مما  اقتباس تم 1
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(. وهو ليس ذو قدرة مطلقة، وليست هل الصفات اإلهلية. إنه، باختصار، اثلنائية ًة هل )ىلع عكس ما تعلمومضاد
  .تقدير، فإبليس هو القوة املساوية لرئيس املالئكة ميخائيل واملضادة هل ليس نًدا هلل. وىلع أكرث

ّيو القدر٢خرافة رقم    ة: املالئكة والشياطني ُكل
مَ  ، َفُهم شديدو القدرة، لكنَّ اهلَل وحده يلكُّ القدرة. فلك القدرة املالئكية خاضعة لقدرة اهلل وملشيئته ال تُسئ الَفه 

  .(11: ٢بطرس  ٢؛ ٢٠: 1٠٣)مزمور 
 يقتل أن واحد ملالك يُعَطى ٣٥: 1٩ ملوك ٢ ويف. وعمورة سدوم الكهل 1٦–1٢: 1٩يستخدم اهلُل املالئكَة يف تكوين 

، دخل مالك إىل 1٢ الرسل احلجَر من ىلع قرب املسيح. ويف أعمال مالك   حّرك ،٢: ٢٨سب مىت وحب. أشوري 1٨٥٠٠٠
بطريقة شنعاء. ويبدو أن  سهريود ، أّن مالًًك أمات٢٣: 1٢ الرسل السجن املغلق وحرر بطرس. ونقرأ، يف أعمال

  .(٣–٢: ٧للمالئكة تأثري ىلع الظواهر الطبيعية يف سفر الرؤيا )خاصًة يف رؤيا 
(، ويستطيعون، ٣: ٥ سمرق ؛1٦: 1٩ الرسل ا أن الشياطني تقدر أن تعطي ضحاياها قوة فوق برشية )أعمالونرى أيًض 

 املادية احلواجز تمنعهم وال(. 1٤-1٠: 1٠ ؛٢٣–٢1: ٩ًعا عرب الفضاء )دانيال مثل املالئكة القديسني أن ينتقلوا رسي
من  ٢٠٠٠رجاًل واحًدا ثم سكن الحًقا  من الشياطني ٦٠٠٠أي  "نجلئو"فسكن ) بأنشطتهم القيام من العادية

(. ويتحدث ٩: ٣٩ ويمكن للشياطني أيًضا مهامجة املرء بشلك مادي وربما يتسببون يف أذًى بديّن )لوقا اخلنازير(.
فريميه ىلع األرض أو يلقيه يف انلار أو املاء، مع أعراض عنيفة أخرى. ويف مىت  اصبيً  ذيأخ عن شيطان 1٥: 1٧مىت 

ُم رَجٍل لشيطان )انظر أيًضا يُ  ٣٤–٣٢: ٩  عدة هناك أن مالحظة ينبيغ لكن(. 1٥–1٤: 11 لوقا ؛٢٤–٢٢: 1٢عَزى بُك 
: ٢٠ ؛٣1–٢٧: ٩ مىت) شيطانية تلأثريات تُنَسب أن دون األناجيل يف يسوع الرب اشفاه ابُلكم أو العىم من حاالت

  .(٧–1: ٩يوحنا  :٤٣–٣٥: 1٨ لوقا ؛٥٢–٤٦: 1٠ ؛٢٦–٢٢: ٨ ؛٣٧–٣1: ٧ سمرق ؛٣٤–٢٩

ّيو الوجو٣خرافة رقم    د: املالئكة والشياطني ُكل
م أو عظم. إنهم، ات جسد، فليس دليها حلم أو دمن حيث أنها غري مادية أو ذ ةروحي حنن نعلم أن املالئكة ًكئنات

ْرَواح  " 1٤ :1كما يقول عربانيني 
َ
لكن ىلع الرغم من كونهم أرواًحا، إال أن هلم حزًيا حمدوًدا. أو بكلمات  ."ة  َخاِدمَ  أ

 وال ،(واملاكن الزمان حيث من حدودهم جند حيث 1٤–1٠: 1٠ ؛٢٣–٢1: ٩أخرى، ليسوا لُكّيو الوجود )انظر دانيال 
  .واحد وقت يف واحد ماكن يف اتلواجد سوى يمكنهم

. أي أن هلم حدوًدا ماكنية )أي أن كيانهم ليس متناثًرا شلك أو ةهيئ اومن منظور معني، فإن للاكئنات الروحية أيًض 
جنحة املالئكة كمن هلم أ ٦، ٢: ٦ ءإشعيا حرفية؟ يُصّور "ةأجنح"للمالئكة  هليف الفراغ(، وهلم مواضع معينة. 

 ومن(. ٧–٦: 1٤يا ؛ قارن رؤ٢1: ٩وأيًضا جربائيل وهو يطري إىل دانيال )دانيال  ،(٨–٥: 1 لحزقيا )انظر أيًضا
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 انظر) هلا جنس ال املالئكة أن العتقاد شخصيًا وأميل. ال أم أجنحة املالئكة للك ًكن إن نعرف أن املستحيل
  .(٩: ٥ زكريا عدا فيما) بالُمَذّكر يوصفون ما ئًمااد أنهم هنا أشري أن ينبيغ أنه إال(. ٣٠–٢٨: ٢٢ مىت

أن يكون يف ماكن واحد  سوى ه وسعة حيلته، إال أن إبليس ال يمكنهمن املهم أن نتذّكر أنه ىلع الرغم من قدرت
يف وقت واحد. ربما يرسل شياطينه يلفعلوا إرادته، إال أن إبليس ال يمكنه أن يغوي مؤمنًا يف بنجالديش ويف نفس 

 .احديف األرض، إال أنه دائًما يف ماكن واحد يف وقت و شيطنت يهاجم آَخر يف برلني. الشيطان باتلأكيد الوق

  سليس بالرضورة يف الكتاب املقد احلارس كاملال: ٤خرافة رقم 

سبع لك من ال "كمال"أن  هل تُعترَب فكرة املالك احلارس خرافة أم حقيقة؟ هذا سؤال تصعب إجابته. فابلعض يعترب
( وهو leitourgos) "مخدا"باللفظ  يوصفون واملالئكة. املحلية للكنيسة احلارس املالك هو ٣–٢يف رؤيا كنائس 

 تكوين) اهلل شعب ويوّجهون يرشدون وهم ،(٢1–٩: 1٠٣؛ قارن مزمور ٧: 1تعبري ينّم عن خدمة كهنوتية )عربانيني 
: 1٦ ؛٢٢ ،٧–٣: 1٠ ؛٢٦: ٨ ؛٢٠–1٧: ٥ الرسل أعمال ؛1٦: ٢٠ دعد ؛٢٠: ٢٣ خروج أيًضا انظر ؛1٩: 1٤ خروج ؛٤٠ ،٧: ٢٤
(. واملالئكة أيًضا حيرسون وحيمون ٢٤-٢٧:٢٢ الرسل ؛ أعمال٤٣: ٢٢لوقا  ؛11: ٤ مىت) ويشّجعون يعّزون أنهم كما ،(٩

  .(1: 1٢ ؛٢٣–٢٠: ٦ دانيال ؛٧–٥: 1٩ ملوك 1 ؛11: ٩1 ؛٢٥–٢٣: ٧٨؛ ٧: ٣٤يتضح من مزمور أوالد اهلل كما 
وليس بطرس نفسه. وربما يكون هذا جمرد  "بطرس كمال"رأوا  أن اتلالميذ ظنوا أنهم 1٥: 1٢ الرسل ماليف أعنقرأ 

مالًًك  اأن للك منّ ليس فقط أن يعلّم  أرادنه إابلعض  قولوي دون أن يؤيده هو نفسه. هاعتقدو وصف من لوقا ملا
الواقف  "صالشخ"أن  حارًسا، بل أن هذا املالك قد يتخذ سماتنا اجلسمانية. نعم، يبدو ذلك غريبًا، ولكن ملاذا ظنوا

  ؟بابلاب هو مالك بطرس وليس شخًصا أو شيئًا آَخر
َماَواِت لُكَّ ِحنٍي  َماَلئَِكَتُهم  "أن  صغار وُيذّكر تالميذهحيّذرنا الرب يسوع من جتاهل األطفال ال 1٠: 1٨ويف مىت  يِف السَّ

َماَواِت  ي يِف السَّ ِ
يِب اذلَّ

َ
َه أ ًكنت هناك اعدة سائدة يف بالط ملوك الرشق ُيَمنح بموجبها ملن يقفون "أمام  ."َين ُظُروَن وَج 

وقد تكون  .رشكة معه قبألص تياز االستمتاعملن "ينظرون وجهه" مزنلًة تعطيهم حظوة خاصًة دليه وام امللك" أو
هم من يعنيهم اهلل حلراسة "صغاره" براعية املحبة. أي أن الرب يسوع يقول: "ال  أىلع املالئكة رتبة  معىن ذلك أن 

وقد يكون وجودهم  ."نّي أرشف مالئكته حلراستهمحتتقروا صغاري ألن هلم اعتباًرا عظيًما دلى اهلل حىت أنه يع
  . حمرضه ليك يستجيبوا رسيًعا ألي مهمة يولكها اهلل هلم يف خدمتهم نلاادلائم يف

  سإلبلي األصيل السقوط الكهما أو ١٩–١٢: ٢٨ لحزقيا وأ ١5–١٢: ١٤ ءإشعيا : يصف5خرافة رقم 
ريث موت ملك وثين. ويف لكيهما، ، فلك فصل "هو جزء من مرثاة جنائزية ت(Sydney Page) جبايد سيدين بيّب  كما

 أن إال جنائزي، رثاء صيغة يف انلصني أن من الرغم وىلع  ألنه رفع نفسه فوق ما ينبيغ.يُصوَّر امللك كمن هلك 
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إنه يف احلقيقة هناك ترحيب بموت  بل. انلصني الك من تقطرُ  السخرية تكاد إذ حقيقيًا، ليس موتهما ىلع احلزن
  "إىل إبليس يف تمرده األول؟ املرايث هو "هل تشري هذه والسؤال ٢."الطاغية

. وقد (٤–٣ اآليات يف وسط فقرة تبدو حتديًدا أنها دينونة ضد ملك بابل يف صيغة هجو ) 1٥–1٢: 1٤ ءإشعيا يقع
صة كفرد بسنحاري يكون هذا اهلجو موجًها ضد ملك بعينه )يف األغلب هو ( أو "ضد امللكية ابلابلية ُمَشخَّ

تقاوم وتضطهد شعب اهلل )بل حتتفل  ةأرضي قوة وىلع لك، فمن الواضح أن املرثاة اهلازئة تصّور زوال ٣."واحد
  .بزواهلا(

تتوافق باتلأكيد مع ما نعرفه عن شخصية إبليس، لكن من املمكن جًدا أن  1٤–1٢ اآلياتواللغة املستخدمة يف 
بح"، "ةزُهر") ن املصطلحات املستخدمة هناتكون استخداًما للغة شعرية لوصف ملك أريض. فالعديد م ، "الصُّ

"أن األسطورة جتد أصلها  جبايد ( موجود يف نصوص تتعامل مع األساطري الوثنية القديمة. ويالحظ"االجتماعجبل "
( يف سماء الصباح ابلاكرة وتالشيه الرسيع مع رشوق "الصبح تبن") يف مالحظة ارتفاع كوكب الزهرة الالمع

عة يف األساطري الوثنية يلصف سقوط يستخدم )دون أن يؤيد( صوًرا شائ ءإشعيا ولو صح ذلك، فإن ٤."الشمس
  .حاكم أريض

رضيني آخرون أنه بينما قد يكون لك هذا صحيًحا، الزال بإماكننا أن نرى يف وصف أحد أعداء اهلل األ قالوقد 
عندما كتب ذلك؟ إن شخصية  ءإشعيا )ملك بابل( نموذجه وإهلامه السماوي )إبليس(. ولكن هل هذا ما قصده

، وُيقارن بملوك 1٦ اآلية(، يُقال عنه أنه رجل يف 1٢ اآليةيعين حرفيًا "املنري" أو "كوكب الصبح" )"، واذلي رلوسيف"
" العربية ِهلِلالالتينية كرتمجة للكمة " االفلجات يف "رلوسيف". واكن أول استخدام للفظة 1٨ اآليةأرضيني آخرين يف 

ًكن ببساطة  ءإشعيا"فإن ( Boyd) ديبو ثم شقت طريقها أخرًيا إىل ترمجة كينج جيمز اإلجنلزيية. وحبسب رأي
يقارن ملوك بابل بكوكب الُزهرة، أو كوكب الصبح، اذلي يعلو المًعا عند الفجر، يلخبو رسيًعا أمام سطوع الشمس 

، فهكذا سيكون مستقبل ملك بابل اذلي يبدو المًعا اآلن. فهو سيظهر ىلع ءإشعيا وباملثل، يقول نلاويه ترشق. 
  ٥."، لكنه يف انلهاية سيختيف رسيًعا يف نور الشمسوويعل جوم، ويعلوساحة تاريخ العالم كأملع انل

                                                
2 Sydney H. T. Page, Powers of Evil: A Biblical Study of Satan and Demons (Grand Rapids: Baker Books, 1995), 37. 

 
 .٣٨ص. ق، سابنفس املرجع ال ٣
 .٣٩رجع السابق، ص. نفس امل ٤

5 Gregory A. Boyd, God at War: The Bible & Spiritual Conflict (Downers Grove: InterVarsity Press, 1997), 158. 

 



5 

كم صور )مدينة ساحلية فينيقية حا أو" رئيس" إىل تشري 11–1 اآليات؟ باملثل، فإن 1٩–1٢: ٢٨ لحزقيا وماذا عن
. مالئكيًا سولي برشًيا كونه إىل بوضوح 1٠–٩، ٢ اآلياتميل شمال غرب أورشليم(. وتشري  1٢٥ىلع بعد حوايل 

اثلاين ملك صور يف تلك  لأثبع ق.م. واكن ٥٧٤ اعم إىل ٥٨٧ اعم لصور من نبوخذنّص  حصار هو اتلارييخ والسياق
  .الفرتة

 البرشي احلاكم خلف تقف طبيعية فوق قوة إىل تشري بأنها يويح مما صور،" ملك" إىل فتشري 1٩–1٢ اآلياتأما 
ُ " ملك" لكمة ولكن. 11–1 األعداد يف املذكور لإلشارة إىل حاكم أرضيني  لحزقيا سفر يف أخرى مواضع يف ستخدمت

( مما يؤدي بأغلب املفرسين لالعتقاد 11، ٢: ٣٢؛ ٢: ٣1؛ ٢1 ،1٠: ٣٠ ؛1٨ ،٣–٢: ٢٩؛ ٧: ٢٦؛ ٢: ٢٤؛ 1٩: ٢1؛ ٩: 1٩؛ 1٢: 1٧)
 وىلع(. مرتادفان" سرئي"و" ملك" أن أي) الشخص ذات هما 1٩–1٢ اآليات يف وامللك 11–1 اآلياتبأن الرئيس يف 

ر وكأنه يبدو 1٩–1٢ اآليات يف فامللك اآلَخر اجلانب  أي عن صحيًحا يُكون أن يمكن ما تتعدى بألفاظ يُصوَّ
  .ملك أريض )مثاًل "الكمال"، "يف عدن"، "خلقت"، "الكروب"، "جبل اهلل املقدس"، "ًكمل يف طرقك"(

هو أقوى األدلة ىلع أنه إشارة إلبليس.  1٤ اآلية ارس(" يفوُيعترب وصف امللك "ًكلكروب املنبسط املظلل )احل
". كذلك فإنه من الصعب فهم كروب عم"وبالرغم من ذلك، فقد أوضح آخرون أن انلص قد يرتجم ببساطة إىل 

( دوًرا يف سقوط إبليس. كيف إًذا نفهم اإلشارة إىل 1٨ اآلية) ساملقاد يسجنالكيفية اليت لعبت بها جتارة الظلم وت
  .؟ يعتقد أغلب املفرسين أنها مقابلة بني ملك صور وبني آدم1٣ اآلية"عدن" يف 

  .هذه الفصول تصف بالفعل سقوط إبليسللقبول ببعض الشك من جهة ما إذا ًكنت  باختصار، فنحن مضطرون

 

  (.Crossway) تم ترمجة هذه املقالة بعد احلصول ىلع اإلذن من مؤسسة

 
  
  
  
  
  
  
  
 


