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الشبهة

إشعياء  14من  12الى  20هذا عن نبوخذنصر

الرد

الرد باختصار كما شرحت سابقا في عدة ملفات مثل
الشيطان

الهالل في الكتاب المقدس والتاريخ والقران
مقارنة بين اشعياء  14و سورة النجم
والكتاب هنا في سياق كالمه عن نبوخذنصر يستخدم ملك بابل في البداية كرمز عن الشيطان
ولكن عندما نق أر بتركيز نجد سياق الكالم ال يصلح لفظيا ان يكون عن ملك ارضي
وهذا االمر شرحته في
رئيس مملكة فارس دانيال 10
فوضحه لنا دانيال النبي
سفر دانيال 10:
الرج ُل ا ْلم ْحبوب افْهِم ا ْل َكالَم الَِّذي أُ َكلِّم َك ِب ِه ،وقُم علَى مقَ ِ
ِ
 11وقَ َ ِ
ام َك لَ ِّني
ُّها َّ ُ َ ُ ُ َ
ال ليَ « :يا َدانيآ ُل ،أَي َ
َ
َ ْ َ َ
ُ
َ
ت ُم ْرتَِع ًدا.
ت إِلَ ْي َك»َ .ولَ َّما تَ َكلَّ َم َم ِعي ِبه َذا ا ْل َكالَِم قُ ْم ُ
اآلن أ ُْر ِس ْل ُ
َ
ف يا َد ِانيآ ُل ،لَنَّ ُه ِم َن ا ْليوِم ال ََّو ِل الَِّذي ِف ِ
 12فَقَ َ ِ
ت َق ْل َب َك لِ ْلفَ ْهِم َوِإل ْذالَ ِل َن ْف ِس َك
يه َج َع ْل َ
ال لي« :الَ تَ َخ ْ َ
َْ
ت لَ ْج ِل َكالَ ِم َك.
س ِم َع َكالَ ُم َكَ ،وأََنا أَتَ ْي ُ
َّام إِل ِه َكُ ،
قُد َ
الر َؤس ِ
ِ ِ
ين يوما ،و ُهوَذا ِم َ ِ
ف مقَا ِبلِي و ِ
يس َم ْملَ َك ِة فَ ِ
اء
اح ًدا َو ِع ْ
يخائي ُل َواح ٌد م َن ُّ َ
ش ِر َ َ ْ ً َ َ
َ
ار َ
َ 13و َرِئ ُ
س َوقَ َ ُ
اك ِع ْن َد ملُ ِ
وك فَ ِ
س.
يت ُه َن َ
اء ِإل َعا َن ِتيَ ،وأََنا أ ُْب ِق ُ
الَ َّولِ َ
ار َ
ين َج َ
ُ
رئيس مملكة فارس هو أحد رؤساء مالئكة الشيطان وهو الشيطان الذي يعمل في مملكة فارس
ولنها مملكة عظيمة فيبدو أن الشيطان الذي يعمل فيها شيطان َجبَّار وتحت يده شياطين كثيرين.
وهو حاول أن ُي َعطِّل خطط اهلل لخالص شعبه فدبَّر مؤامرات وخطط ليعطِّل عمل الخالص .ووقف

جبرائيل أمامه هذه الواحد وعشرين يوماً ثم جاء رئيس المالئكة ميخائيل لمساندته.
يس فَ ِ
ُح ِ
س
 20فَقَ َ
س .فَِإ َذا َخ َر ْج ُ
ْت لِ َما َذا ِج ْئ ُ
الَ « :ه ْل َع َرف َ
ت إِلَ ْي َك؟ فَ َ
ار ُ
اآلن أ َْرجعُ َوأ َ
ت ُه َوَذا َرِئي ُ
ار َ
ب َرِئ َ
ا ْل ُيوَن ِ
ان َيأ ِْتي.
هؤالَ ِء إِالَّ ِم َ ِ
 21و ِ
وم ِفي ِكتَ ِ
سِ
يس ُك ْم.
َح ٌد َيتَ َم َّ
لك ِّني أ ْ
س ُك َم ِعي َعلَى ُ
اب ا ْل َحقَِّ .والَ أ َ
يخائي ُل َرِئ ُ
ُخ ِب ُر َك ِبا ْل َم ْر ُ
َ
ويقول رئيس اليونان ويقصد أيضا الشيطان الذي يعمل مع رئيس اليونان ليضطهد شعب اهلل،
فالشيطان كما أسماه المسيح رئيس هذا العالم.
الشيطان الكبر كان مسيطر عل كل هؤالء وكل الممالك ولهذا رئيس كل مملكة يقصد به احد
رؤساء الشياطين وملك بابل المقصود به هو الشيطان يرمزه له باسم ملك بابل .فلو كان ادعاء
المشكك صحيح فمن هو رئيس فارس الذي كان يقاوم ويمنع جبرائيل من الوصول لدانيال 21
يوم؟
اعود لما يقول إشعياء  14والذي الوصف فيه ال يصلح على شخص ارضي
اوال وصف ملك بابل الذي مثله بالشيطان وتحول الكالم عن وصف فعلي للشيطان
سفر اشعياء 14
 10 :14كلهم يجيبون و يقولون لك اانت ايضا قد ضعفت نظيرنا و صرت مثلنا
هل يقال على بشر انه ضعف نظير البشر وصار مثل البشر؟
 11 :14اهبط الى الهاوية فخرك رنة اعوادك تحتك تفرش الرمة و غطاؤك الدود

 12 :14كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح كيف قطعت الى االرض يا قاهر االمم
هل يقال لبشر انه سقط من السماء نجم ابن الصبح وقطع لألرض؟ البشر ارضيين فال يصلح ان
يكون هذا وصف سقوط .لكن هذا وصف عن كيان أصال سماوي مثل المالئكة ولكنه سقط وقطع
لألرض.
 13 :14و انت قلت في قلبك اصعد الى السماوات ارفع كرسيي فوق كواكب اهلل و اجلس على
جبل االجتماع في اقاصي الشمال
كوكب ابن الصبح وهذا ال ينطبق علي إنسان بل هو جمال الكاروب (إبليس) الذى قال اهلل عنه
ق َكو ِ
ِ
اك ِب
أنه كان "كامل الجمال" (حز ،)12 : 28ولكن الذي أسقطه كبرياؤه = أ َْرفَعُ ُك ْرس ِّيي فَ ْو َ َ
ِ
اهلل" .قبل السقوط تشامخ الروح " وتعبير كواكب اهلل لم يطلق على بشر بل على المالئكة فقط
 14 :14اصعد فوق مرتفعات السحاب اصير مثل العلي
نالحظ أن الشيطان بدأ باإلنتفاخ على باقى المالئكة ،كواكب اهلل وتزايد معه هذا الفكر فأراد أن
يتساوى باهلل .فالكبرياء فكر يتزايد مع الوقت ،وكل هذه التعبيرات ال تصلح ان تقال على بشر.
 15 :14لكنك انحدرت الى الهاوية الى اسافل الجب
 16 :14الذين يرونك يتطلعون اليك يتاملون فيك اهذا هو الرجل الذي زلزل االرض و زعزع
الممالك

 17 :14الذي جعل العالم كقفر و هدم مدنه الذي لم يطلق اسراه الى بيوتهم
ومن مات قبل المسيح حبسوا في الجحيم .والشيطان بخداعه آلدم وحواء تسبب في أن الرض
لُ ِع َن ْت فصارت الرض كالقفر .وبعد الخطية إستعبد الشيطان البشر = لم ُيطلق أسراه ،إلى أن
حررهم المسيح .فحتى أسري نبوخذنصر أطلقوا ولكن هنا عن أسري الشيطان
 18 :14كل ملوك االمم باجمعهم اضطجعوا بالكرامة كل واحد في بيته
 19 :14و اما انت فقد طرحت من قبرك كغصن اشنع كلباس القتلى المضروبين بالسيف
الهابطين الى حجارة الجب كجثة مدوسة
هذا ال ينطبق عن نبوخذ نصر الذي وضع في قبره بكرامة عظيمة
 20 :14ال تتحد بهم في القبر النك اخربت ارضك قتلت شعبك ال يسمى الى االبد نسل فاعلي
الشر
واكرر ال أنكر ان الكالم عن نبوخذ نصر مجازيا كإشارة للشيطان الذي جعل نبوخذ نصر يتكبر
وعقاب الشيطان الساقط.
فمن يصر ان الكالم حرفيا عن نبوخذنصر كيف يفسر هذه التعبيرات التي ال تصلح ان تنطبق
عليه حرفيا؟

والمجد هلل دائما

