
َتتَِّبُعو�  َال  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
ْيَطا4ِ َ�َمْن َيتَِّبْع ُخُطَو�ِ�  ُخُطَو�ِ� �لشَّ
ْيَطا4ِ َفِإنَُّه َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِ} َ��ْلُمْنَكِر  �لشَّ
�َلْوَال َفْضُل �هللا  َعَلْيُكْم َ�َ]ْحَمُتُه َما َ
�َهللا  �َلِكنَّ َ �ََبًد�  َ�َحٍد  ِمْن  ِمْنُكْم  0ََكا 

ي َمْن َيَشاُ} َ��هللا َسِميٌع َعِليٌم﴾ ُيَزكِّ
 zخر� �يا�   �� �آليا�،   qهذ  �
 s5� ب¯   hتعا �هللا  نصح  �يضا، 
خطو��  �ّتبا�   sبعد ��ملؤمنني 
�قد  �لك.  من  �حّذ]هم  �لشيطا4 
جا} هذ� �ألمر أل4 �لشيطا4 يعصي 
�يتمر5   qمر��� �Éالف   ،hتعا �هللا 
عليها. ��ملعلوs �4 �لذZ كا4 يعصي 
��مر � من  �لنقيض  على  �يعمل  �هللا 
ما  �يضا  �تباعه  سيعّلم   hتعا �هللا 
�نه  �لنتيجة  �ستكو4  بنفسه،  يعمله 
سيجعل �لذين يّتبعونه حصب جهنم 
كما هو حصب جهنم بنفسه. فقد 
قاC �هللا تعاh للشيطا4 بكل �ضو, 
بأنه سيمأل جهنم من �لذين يتبعونه 
�سيكو4 مصwهم �جلحيم. لقد بّين 
 ،Cقا��هللا تعاh كل �لك بوضو, 
�فال يفهم �لنا� بعد �لك �يضا �4 
 4� �لشيطاY 4م عد� مبني؟ عليهم 
�تنبوq. هنا� �نا� ال يبالو4 بالدين 
شيئا �ال يد]�4 ما هو �جلحيم �ما 
�ال  باهللا  يوقنو4  �ال  �جلنة،  هي 
يفهمو4 ما هو �لدين �ال �ا�لو4 �4 
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التقوى

 Ëتر�ة: �ملكتب �لعر

ال   qحد� �هللا  >ال  >له  ال   4� �شهد 
 qمًد� عبدb 4� شهد��شريك لـه، 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  �]سوله. 
�لشيطا4 �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ]�ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوs �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  �>يَّاَ� َ َنْعُبُد  >يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر�\   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ\  �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) �ال �لضََّ

خـطبة �جلمعـة
�Wد �يد` �هللا تعاb بنصر` �لعزيز K�مسر �Xلقاها سيدنا مر� cل�

� dملهد� Mإلما�� Cخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�
٢٠١٦/٠٥/٢٠ sيو

� مسجد ناصر � جوتين�� � �لسويد

‡]ŸÄ¸\;ÎÖ·]Ω;Öö]¶‡]ŸÄ¸\;ÎÖ·]Ω;Öö]¶

ÎÖê]¬∏\;k]ÒËâ’\;Ì÷¡;ÎÖê]¬∏\;k]ÒËâ’\;Ì÷¡;



�لنا� �  �>�� كا4 بعض  .qيفهمو
 s4 شيئا عن �إلسال�تلك �لبال5 يقر�
 �يكو4 �لك من �جل �لعلم فقط �
لُيظهر�� على �لنا� �;م يعرفو4 عن 
�لدين ��إلسالs، بينما يكو4 علمهم 
 �  5[� ما  على  �مقتصر�  سطحيا 
 4��لكتب فقط. �هنا� بعض �خر
يقر��4 �لقر�4 �� �معو4 �ملعلوما� 
عن �إلسالs ֲדد' �لنقد فقط، �ال 
يستفيد�4 مبز�يا هذ� �لتعليم �bاسنه 
�لشيطا4،  بر�ثن  من   4�يتحر] �ال 
�ال   hتعا �هللا  عن  يبحثو4  �ال 
يرغبو4 � �لبحث عنه �، فأ�لئك 
�لشيطا4، �هنا�  يّتبعو4  �لذين  هم 

�يسّمو4  �إلميا4  يّدعو4   4��خر
يّتبعو4  �لك  �مع  مؤمنني  �نفسهم 
 Cألعما� بعض  بكسبهم  �لشيطا4 
من  فيصبحو4  منهم،  قصد   wبغ
 �يّتبعو4 خطو�� �لشيطا4 � �لذين 
 s4 يكونو� كذلك نتيجة عد�ميكن 
كما  �هللا  �ماية  لالحتما}  سعيهم 
�ب. لذلك حّذ] �هللا تعاh �ملؤمنني 
من �ّتبا� خطو�� �لشيطا4 � �آلية 
�لP تلوִדا عليكم. فقد نّبه �ملؤمنني 
 sإلسال� �قِبلنا  �منا  �ننا  تظنو�  بأال 
فال خو' علينا �آل .4�Z ال خو' 
علينا من �لتعر� Yجما� �لشيطا4 
�ال خطر الّتبا� خطو�ته، كال. بل 

يقوC �هللا تعاh بأ4 خطر هجما� 
كا4،  كما  قائما   C�0 ما  �لشيطا4 
 � يقع   4� �يضا  للمؤمن  �ميكن 
 wبر�ثن �لشيطا4 كما ميكن �لك لغ
�ملؤمن. لذ� �ب على كل مؤمن �4 
يذكر �هللا �5ئما للنجا! من هجما� 
�لشيطا4. لقد �ستأ�4 �لشيطا4ُ �هللا 
تعاh � �لبد�ية لصر' �بنا} �s5 عن 
سبل �هللا مّدعيا �نه لو ُ��4 له بإغو�} 
خطو�ته  يّتبعو4  �جْعلهم  �لنا� 
�يغويهم  صر�\  كل  Yم  فسيقعد 
��عذ�]   kبطر يّتبعونه  ��علهم 
�يضا  �لشيطا4  �5ّعى  �قد  fتلفة، 
سيّتبعونه.  �لنا�  من  �ألغلبية   4�
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Wب على كل مؤمـن أن يذكر اهللا 
دائما للنجاة من هجمات الشيطان. 
 ) Sلقد استأذن الشـيطاُن اهللا تعا
البداية لصرف أبناء آدم عن سـبل 
اهللا مّدعيا أنه لو أُذن له بإغواء الناس 
وجْعلهم يّتبعون خطواته فسـيقعد 
mم كل صـراط ويغويهم وWعلهم 
يّتبعونـه بطرق وأعـذار nتلفة...



 yلعا�  �  sليو� حا5ثا   qنر� ما  فكل 
�4 �لذين يّدعو4 �إلميا4 �يضا يّتبعو4 
 hتعا �هللا  حّذ]  قد  بينما  �لشيطا4َ، 
من �لك. فيقوC �هللا تعاh � �لقر�4 
ًد�  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمًنا  َيْقُتْل  �َمْن َ﴿ �لكرمي: 
 Uد� ما  �لكن  َجَهنَُّم﴾،   qُÏَُفَجَز�
 �< sأليا� qإلسالمي � هذ� yلعا� �
يقتلو4 بعضهم >منا هو �ّتبا� خطو�� 
�لنا�  قتل   4< كذلك  �لشيطا4. 
نتيجة   Uد� كما  �اعية  بصو]! 
 qإل]هابيني فهذ��هجما� �ملتطرفني 
 h< 5شيطانية تقو Cفعا�يضا �كلها 
 Cألفعا� qصحا� هذ�لكن �جهنم. 
�لشنيعة يفعلو4 كل هذ� نتيجة >غو�} 
�جلنة.  5خوYم   � �طمعا  �لشيطا4 
يقوC �لشيطا4 بأنكم لو فعلتم �لك 
لدخلتم �جلنة �يقوC �هللا تعاh بأنكم 
 Cألعما� qلن تدخلو� �جلنة نتيجة هذ
تتبعو4  بل ستدخلو4 جهنم ألنكم 

خطو�� �لشيطا4. 
�4 �اسبو�  �ملؤمنني   hتعا �هللا  فيأمر 
يتبعو4  هل  �ينتهبو�  �5ئما  �نفسهم 
خطو�� �لشيطا 4�s ال. �قد يكو4 
�ّتباعكم خطو�� �لشيطا4 بإنكا]كم 
�نوبا  بكسبكم   �� بسيطة  �مو]� 
�ملتطرفني   4� ضر�]يا  ليس   .!wكب
سبيل   على  �كرִדم  �لذين  فقط 
يّتبعو4 خطو��  �ملثاC هم �حدهم 

�لشيطا4 بل عندما ينحر' �إلنسا4 
�هللا  ��مر � من  �يضا  �مر  �صغر  عن 
حاجة  فهنا�  �لشيطا4.  يّتبع  فإنه 
�العتبا]  بعني  ��حلذ]  �حليطة  ألخذ 
 Z� ،C5 � هذ� �ملجا�>h �قصى �حلد
هنا� حاجة ماسة ليكو4 �ملر} مؤمنا 
هجما�  من  نفسه  �ينقذ  حقيقيا 
�لشيطا4ُ  يهاجم  عندما  �لشيطا4. 
بطريقة  �لك  يفعل  �يغويه  �إلنسا4َ 
ال يد]كها �إلنسا4 بسهولة، كذلك 
 � �ُيرّغبهم  �لنا�   Zيغو عندما 
�لسيئا� �ُيبعدهم عن �لعمل بأ��مر 
�هللا فال يقوY Cم صر�حة �4 �عصو� 
�هللا �� �بتعد�� عنه ��كسبو� سيئا� 
كذ� �كذ� بل يقو5هم >h �لسيئا� 
عندما  �سيلة.  �حلسنا�  متخذ� 
�مر  عن   �  sَ5� �لشيطا4  صر' 

�هللا فعل �لك متخذ� �حلسنة �سيلة 
Yا. �آلية �لP تلوִדا � مستهل �خلطبة 
 � �لسيئا�  تنتشر  كيف  توضح 
 h< 4كيف تنتشر من مكا��ملجتمع 
�خر حÆ حتيط مبنطقة شاسعة عندما 
�لشيطا4،  خطو��  �إلنسا4  يّتبع 
�� هذq �حلالة عندما Éطو �إلنسا4 
خطو! ثانية بعد �خلطو! �أل�h فهذ� 
�لبد�ية   � �لسيئا�.  ينشر  �نه  يع¯ 
تبد� �لسيئة بسيطة �� يزعم صاحبها 
�4 هذq �لسيئة �لصغw! لن تلحق به 
� باملجتمع �Zّ ضر]، �لكنها عندما �
يتو]\   �� تنتشر >h منطقة شاسعة 
فيها �لنا� بكثر! �� يغضو4 �لطر' 
عنها �� ال يصفو;ا بالسيئة خوفا من 
�ملجتمع، �� يشعر�4 بشعو] �لد�نية 
فهذ�  علًنا  لو شجبناها  �ننا  �0عمني 
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التقوى

 ليكن معلوما أن كرامة املرأة تكمن ( لباسـها احملتشـم 
وأن كرامتهـا ( عـدم االختالط غr املـqر بالرجال. 
ففـي هذا اجملتمع أيضا هناك فتيـات أsديات بفضل 
اهللا تعاS إذا اعvض الرجال على حجابهن يقمن بالرد 
عليهـم ردودا مفحمة ويقلن: هذا شـأننا نفعل ما نريد 
وzب، ملاذا حترموننا احلريَة بإكراهنا على نزع احلجاب... 



�ملجتمع،   � مكانتنا  من  �ّط  قد 
 !wكث �مو]  هنا�  عنها.  فيسكتو4 
حتدU � هذ� �ملجتمع باسم �حلرية 
�;ا  مع  �يضا  �حلكوما�  �تقبلها 
تالحظ  سيئة  هنا�  فمثال  سيئا�. 
� هذ� �ملجتمع �هي صغw! ظاهريا 
� نظر هؤال} �لنا� >� يقولو4 بأ4 
غصب   h<  Z5يؤ �حلجا�  �]تد�} 
حقوk �ملر�!. �يقاC كالs كثw ضد 
 wحلجا� � هذ� �ملجتمع ألنه ال ض�
�حلجا�،  �]تد�}   sعد  � عندهم 
ليكو4  حاجة  هنا�  تكن   y لذ� 
هنا� �مر � �لشريعة بشأنه �سب 
يشعر4  �لفتيا�  �بعض  ]�يهم. 
بشعو] �لد�نية نتيجة �لك �يقلن � 
 4� ��نفسهن: ما�� يقوC �لنا� لنا، �
 � �صديقاִדن ال �ِبنب �حلجا�، �
بعض �ألحيا4 يستهزÑ ֲדّن �لطال� 
�]تد�}  عن  فيتقاعسن  �ألساتذ!   ��
مثل   � �لشيطا4   Cيقو �حلجا�. 
هذq �حلاال�: هذ� �مر بسيط، �لن 
تلحقن �Zّ ضر] بكر�متكّن بترككّن 
 4� فيمكنكن  �لبسيط،  �ألمر  هذ� 
�لعن �حلجا� �� �خلما] �� �لوشا, 
الجتنا� �لقيل ��لقاC من �ملجتمع. 
تنتبه >h �4 هذ�  �لفتا! ال   �فاملر�! �
�لكرمي.  �لقر�4   �  5[� قد  �ألمر 
�ليكن معلوما �4 كر�مة �ملر�! تكمن 

� لباسها �ملحتشم ��4 كر�متها � 
 .Cبالرجا �مل�]   wالختال\ غ�  sعد
ففي هذ� �ملجتمع �يضا هنا� فتيا� 
 ��<  hتعا �هللا  بفضل  � ديا� 
�عتر� �لرجاC على حجاֲדن يقمن 
�يقلن:  مفحمة   �5�5[ عليهم  بالر5 
هذ� شأننا نفعل ما نريد �[ب، ملا�� 
نز�  على  بإكر�هنا  �حلريَة  حترموننا 
ما  نلبس   4� حقنا  فمن  �حلجا�، 
�أل ديا�  بني  توجد  �لكن  نريد. 
َمن يقلن >4 لبس �حلجا� ��خلما] 
صعب جد� � هذ� �ملجتمع >� نشعر 

باخلجل بلبسه. 
 ��ُيشعر  4� �يضا  �لو�لدين  فعلى 
 4� �ب  �نه  �لصغر  منذ  �لبنا� 
�لعمل   sعد عند  باخلجل  يشعر4 
بتعليم �إلسالs ال عند طاعة �مر �هللا 

 .hتعا

 �ما �لشبا� فهنا� سيئا� تتسر� 
�حلر!،  �ملجتمعا�   wبتأث سًر�  >ليهم 
�>�� �صيبو� بسيئة �قعو� � سيئا� 

�خرz �يضا. 
�للنجا! من هجما� �لشيطا4 هنا� 
من  حتمينا  مال���  ال�ا�  حاجة 
هجماته بكل �نو�عها، بل جتعلنا نر5 
يبديه  عليه ֲדجما� مضا5!. >4 ما 
لكم �لشيطا4 من حب ال حتسبوq حًبا 
�ال ُتدخلوq � حياتكم، بل على كل 
 � C4 يسعى للدخو� Z د�مسلم 
مال� �هللا تعاh باالستغفا] كل حني. 
>4 �ك� مال� للنجا! من �لشيطا4 هو 
�لفاسد  �لعصر  هذ�  ففي   ،hتعا �هللا 
�ب علينا �لسعي للدخوC � مال� 
�هللا تعاh مستغفرين، أل4 �الستغفا] 
هو �لوسيلة �لP يستطيع ֲדا �إلنسا4 

 .hمال� �هللا تعا � Cلدخو�
 h< يتوجه  �لنا�  من  �حد  ال 
فطر!  Éالف  فمما  متعمد�،  �لسيئة 
�هو  فعًال  يرتكب   4� �إلنسا4 
�حلقيقي  �ملؤمن  �ما  ضا].  �نه  يعلم 
ل له �حلسنا�  فإ4 �هللا تعاh قد فصَّ
منيز   4� فعلينا  تفصيال،  ��لسيئا� 
��لسيئا� على ضو}  �حلسنا�  بني 
�حلسنا�  لفعل  �نسعى  �هللا،   Zهد
�تر� �لسيئا�. �لشيطا4 يعلم �نه ال 
 s�5 4 يضر �إلنسا4 ما�يقد] على 
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والواضـح أن الشـيطان 
ُ{رج اإلنسـان من مالذ 
اهللا بإغرائه بالسيئة على 
 rأنها هي احلسـنة، وبتعب
آخـر ال ميكن للشـيطان 
إخـراج املؤمـن من مالذ 
باسـم احلسنات. إال  اهللا 



لذ� فهو Éرجه   ،hتعا � مال� �هللا 
�حلصن  �هذ�  �ملال�  هذ�  من  �ًال �
�لذZ يكو4 � مأمن فيه، � �عله 
 S4 �لشيطا4 ُيخر�لو�ضح ��يتبعه. 
�إلنسا4 من مال� �هللا بإغر�ئه بالسيئة 
�خر   wبتعب� �حلسنة،  �;ا هي  على 
ال ميكن للشيطا4 >خر�S �ملؤمن من 
 � �حلسنا�.  باسم  >ال  �هللا  مال� 
بعض �ألحيا4 يتم بني �لرجل ��ملر�! 
�باسم �حلسنة �� �ملو�سا! �إلنسانية 
 Zمساعد! �آلخرين �لتعا]' �لذ ��
�حيانا،  �لسيئة  �لنتائج   h<  Z5يؤ
عن   � �لن®  ;ى  �لك  �جل  �من 
0�جها غائب عن  Pل� �ملر�!  0يا]! 
 {�[� �حلكمة   � بيََّن  �قد  �لبيت، 
من   Zر� �لشيطا4   4<  Cفقا �لك 
 ���إلنساÒ 4رz �لدs � عر�قه. 
 � �لن®  �تى  قد  نفسه  �ُحلكم  هذ� 
تعليًما �ساسيا �هو �ال يلتقي �لرجل 
�مر�ً! من غw �ملحا]s �رية أل4 هذ� 
ما  لفعل  للشيطا4  �لفرصة  يتيح  قد 
يأخذ   4� حاجة  فهنا�  لذ�  يريد. 
 Àخا بشكل  �حليطة  �أل ديو4 
� هذ� �ملجتمع �لذZ ال يرz بأًسا 
� �لتقا} �لشا� ��لفتا! على �نفر�5 

�جة �حلرية.
بسبب  تنتشر  ال  �لسيئا�   4<  �
�لشبا� ��لفتيا� �ألغر�] فحسب، 

بل �ملالحظ �4 0يا]! �ملتز�جني من 
�آلخرين  بيو�  ��لنسا}   Cلرجا�
�باسم �حلرية ��لصد�قة  �0�� 4�بد
 wتدم� مشاكل   h<  Z5تؤ �يضا 
عش �لز�جية. لذ� فمن ��جبنا [ن 
�ّفقنا   �< علينا  �هللا  منَّ  قد  �لذين 
لإلميا4 باملسيح �ملوعو5 عليه �لصال! 
�بّين لنا حكمة كل حكم  sلسال��
من �حكاs �إلسالs، �4 نعمل بكل 
 4�بد  � �لرسوله   hتعا حكم هللا 

�تر55.  Cسؤ� Z�
�لتلفا0  �ملعاصر!  �لسيئا�  �من 
 Cحو�� فحصتم  لو  ��إلنترنت. 
�لصغا]   4� لوجدمت  �لبيو�  معظم 
��لكبا] فيها ال يصلو4 صال! �لفجر 
 4��قتها أل;م >ما يظلو4 يشاهد �
باالنترنت  ينشغلو4   �� �لتلفا0 
فال  بالليل  متأخر!  ساعا�   h<
يستطيعو4 �الستيقاÓ لصال! �لفجر. 

بل >4 هؤال} ال يفكر�4 �4 عليهم 
�4 يستيقظو� لصال! �لفجر. فالتلفا0 
�ملالهي  من  �غÔwا  ��النترنت 
 �� مر!  صلو�تكم  تضيع  ال  �لعابثة 
مرتني، بل �لو�قع �4 من يدمن عليها 
يصبح من عا5ته �ليومية �4 يشاهد 
هذq �ل��مج على �لتلفا0 �� �إلنترنت 
>h ساعا� متأخر! بالليل فيصعب 
عليه �الستيقاÓ لصال! �لفجر، بل ال 
يستيقظ Yا مطلقا، بل منهم من ال 
يعw صال! �لفجر �ية �Ôية. �لصال! 
 Æح Z[��مر �ساسي، ��Ï�5ها  ضر
��ملر�، فال بد  zأل���� �حلر� 
�لو  Æح C4 يصليها � كل حا�له 
صالها قاعًد� �� مستلقًيا، �� قصًر� 
�لسفر. �� �حلاال�   �� � �حلر� 
 C4 يصلي �لرجا�مر �هللا �لعا5ية قد �
�اعًة ��4 تصلي �لنسا} �لصال! � 
ميقاִדا. �لكن �لشيطا4 يبعد �إلنسا4 
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ومن السيئات املعاصرة التلفاز واإلنvنت. لو فحصتم 
أحوال معظم البيوت لوجدمت أن الصغار والكبار فيها 
ال يصلـون صالة الفجـر ( وقتها ألنهـم إما يظلون 
يشـاهدون التلفاز أو ينشغلون باالنvنت إS ساعات 
متأخرة بالليل فال يستطيعون االستيقاظ لصالة الفجر.



 Zجل برنامج 5نيو�عن �لصال! من 
�لنِّت.   ��لتلفا0 � ال طائل منه على 
�يوجد  Æلنِّت بر�مج ش� يوجد � 
� �Yو�تف تطبيقا� fتلفة، �هنا� 
��لـ   iphone �لـ   �  � بر�مج 
مدمنا  �ملر}  �لشيطا4ُ  ��عل   ،  ipad

 qهذ Cلسيئا� من خال�  qعلى هذ
 Zيغو كيف  باستمر�].  �ألجهز! 
 4�يشاهد �لبد�ية   � �لشيطا4؟ 
 � جيد!،  بر�مج  �ألجهز!   qهذ  �
يشاهد�4 كل برنامج فاسد fر� 
لألخالk. � كثw من �لبيو� 5خل 
ال   S��لز أل4  ��الضطر��  �لقلق 
ألنه  ��أل�ال5،  �لز�جة  حق   Z5يؤ
يظل منشغال مبشاهد! �ل��مج �لسيئة 
على �لتلفا0 ��لنت ليال. � >4 �أل�ال5 
بصبغة  يصطبغو4  �يضا  �لبيو�   �
لذ�   .qيشاهد ما   4��يشاهد �بيهم 
يسعى   4�  Zد � بيت  كل  فعلى 
كم  كلها.  �ألمر��   qهذ لتجنب 
�ملؤمنني  إلنقا�  قلًقا   � �لن®  كا4 
من هجما� �لشيطا4، �كيف كا4  
�يعلم �صحابه شÆ �أل5عية للنجا! 
من �لشيطا4، �كيف كا4 يعلمهم 
�5عية جامعة، قد �كر �حد �لصحابة 
 Cلقد علمنا ]سو :Cهذ� �ألمر فقا
�َلِّْف  ”�للُهمَّ   :��لتا �لدعا}   � �هللا 
َبْيَن ُقُلوِبَنا َ�َ�ْصِلْح َ��َ� َبْيِنَنا َ��ْهِدَنا 

ُلَماِ�  �لظُّ ِمْن  َنا  �َنجَِّ  sَِال �لسَّ ُسُبَل 
>َِلى �لنُّوِ] َ�َجنِّْبَنا �ْلَفَو�ِحَش َما َظَهَر 
ِمْنَها َ�َما َبَطَن َ�َباِ]ْ� لََنا ِفي َ�ْسَماِعَنا 
��ِجَنا َ�ُ�]ِّيَّاِتَنا َ0ْ�َ���َْبَصاِ]َنا َ�ُقُلوِبَنا ََ
�ُتْب َعَلْيَنا >ِنََّك �َْنَت �لتَّوَّ�ُ� �لرَِّحيُم َ
��ْجَعْلَنا َشاِكِريَن لِِنْعَمِتَك ُمْثِنَني ِبَها َ

َها َعَلْيَنا“. َقاِبِليَها َ��َِتمَّ
من  �نبكم   Zلذ� �لدعا}  هو  فهذ� 
ما  كل  �من  �لز�ئفة  �ملا5ية  �لتسلية 
�من   Cألفعا� من  فاسد  لغو  هو 
 � sهجما� �لشيطا4. ُترتكب �ليو
�لعاy �نو��  �لسيئا� باسم �لتسلية، 
�عندما يدعو �ملر} لل�كة � �أل«ا� 
 S��للخر �للسالمة  ��ألبصا] 
�أل�5}  �لنو]   h< �لظلما�  من 
قر!  �أل�ال5  �لكو4  �لز�جة،  حق 
�عني، فسو' يرغب عن �لسيئا� 
يصبح  �هكذ�  تلقائيا،  ��لفو�حش 
�ملؤمن �سيلة إلنقا� �لبيت كله من 
�لعصر  هذ�   � �لشيطا4.  هجما� 
يتعلق  ال  ��ألمر  فيه،  نعيش   Zلذ�
كله   yلعا�  Cحا هو  هذ�  بل  ببلد، 
�ليوs، فإ4 �سائل �إلعالs قد قربت 
�لنا� من بعضهم. �لكنها، �لسو} 
�حلظ قّربت >h �تِّبا� �لشيطا4 بدال 
من �4 تقّر� >h �حلسنا�. � مثل 
 4� Z د�حلالة �ب على كل � qهذ
يستعر� حالته �كثر من �Z قبل. 

>4 �هللا تعاh �كرمنا بالقنا! �لفضائية 
�أل دية �كذلك �نعم علينا باملوقع 
ل��مج �جلماعة �لر�حانية ��لعلمية. 
فإ�� �هتَممنا ֲדذq �ألشيا} �كثر لَتَقرَّْبنا 
�جتنَّْبنا �لشيطا4. �لو  hهللا تعا� h<
كنتم تريد�4 �4 تشاهد�� �لقنو�� 
بد  فال  للتسلية   zألخر� �لتلفزيونية 
�نفسهما  �لو�لد�4   �wكث �تا\   4�
 ���ُير�قبا ��الÔ5ا �يضا. �ال تشاهد
�ل��مج  �جتنَّبو�  �جليد!  �ل��مج  >ال 
 h< Z5لفاحشة، أل;ا تؤ���لسخيفة 
ُيبعد  ��ملنكر، �>h طريق  �لفحشا} 
�لكن على كل بيت  .hعن �هللا تعا
� دZ �4 يستوجب �جتماَ� �يع 
�فر�5 �ألسر! ��الستما� >h خطبة 
�جلمعة مر! ��حد! � �ألسبو� على 
 4� >h �لك عليهم  �ألقل، �>ضافة 
�مي  على   zخر� بر�مج   ��يشاهد
على  يوميا  ��حد!  لساعة  >يه   Ý
بذلك  تعمل   Pل� ��لبيو�  �ألقل. 
ُيرz فيها �4 �ألسر! كلها ]�غبة � 
كما  �لديَن  صغا]هم  يتعلم  �لدين، 
كبا]هم. �كل من يعمل بذلك لن 
سيبتعد  بل  فحسب  5ينيا  يستفيد 
�يضا حتما �سيتوجه  �لشيطا4  عن 
 CÞست�  ،hتعا �هللا  قر�  نيل   h<
�لسكينة � �لبيو� �متلؤها �ل�كة، 

كما عّلمنا �لن® � � �لدعا}. 
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قالت � >حدz �ألمها� بأ4 �لدها 
من  عشر!  �لسابعة   Æجيد� ح كا4 
 � �يشا]�  يصلي  �كا4   ،qعمر
�لك  بعد  �لكن  �جلماعة،  بر�مج 
حني �جد بعض �حلرية ��ذ �صدقا} 
�بعد�q عن �لدين كليا. صحيح �4 
من   4�يتأثر معّينة  ِسّن   � �لشبا� 
�لكن   ،��يتأثر  4� �ميكن  �ملحيط، 
مع  صد�قة  عالقة  لآلبا}  كانت  لو 
 wخل� بني  �لتمييز  �عّلموهم  �أل�ال5 
5ينيا،  �لبيت  جّو  �جعلو�  ��لشر 
منح  حيث  قلُت-  –كما  ��آل4 
كذلك  �لتسلية  �سبا�   hتعا �هللا 
�سبا�  �لتسلية  �سبا�  ضمن  �نعَم 
�فر�5  �يع  كا4  فلو  �يضا،  �لتربية 
 4��ألسر! �لسوÒ 4تمعني �يستفيد
بأ;م   4�يشعر �أل�ال5  منها، �كا4 
يلقو4 �هتماما � �لبيت فلن Éرجو� 
 Cألعما�  � يقعو�  �لن  �لبيت  من 
�لطمأنينة  عن  يبحثو�  �لن  �لسخيفة 
�لر�حة   4��لبيت، بل سيجد  S[خا
�آلبا}  على  يتحّتم   � بيوִדم.   �
باملسجد،  �ال5هم � يربطو�   4�
�لتنظيما�  بر�مج   � �ُيشركوهم 

�لفرعية. 
�يضا  �لفرعية  للتنظيما�  هنا   Cقو�
��خّص  �يضا،  �جلماعة   sلنظا�
من  أل4  �لفرعية  �لتنظيما� 

مسئوليتها �4 ִדتم بأعضائها، فلكل 
فهم  معينة  �عما]  من  �عضا}  تنظيم 
بسهولة  ֲדم  يهتمو�   4� يستطيعو4 
�أل دية   sخد� Òلس  على  �كثر: 
�على جلنة >ما} �هللا  s4 يهتم باخلد��
 Cباألطفا sالهتما���4 ִדتم بالنسا}، 
��ملر�هقني من �خلد�s كما بالناصر�� 
��إلما} � سن �ملر�هقة ضر�]Z جد� 
 !wمسئولية كب qهذ� .Àبشكل خا
هؤال}  تربط   4� �لفرعية  للتنظيما� 
Òلس  على  �ب  بقو!.  باجلماعة 
خد�s �أل دية �4 ُيشّكل Òموعاٍ� 
من �خلد�s �لذين من شأ;م �4 يربطو� 
�لطبائع   Z�� �لشباَ�  بأنفسهم 
�ألحيا4  معظم   � �لكن  �ملتنوعة. 
�إلما}   4� �لشابا�  �لبنا�  تشكو 
�لكب��w � �لسن ُتعاملهن بقسو!، 
�خصوصا �ملسئوال�، حيث ُيبِعد4 
�لفتياِ� عن بر�مج �لتنظيم حتًما >4 
 sملعلو��y يكّن ُيبعْدُ;ّن عن �لدين. 
 sعا  ١٥ يبلغن   Ýللو�� �لفتيا�   4�
Yن  �ليس  �هللا  >ما}  بلجنة  يلتحقن 
�ب  كل،  على  منفصل.  تنظيم 
�لبنا�  يعامْلن   4� �ملسئوال�  على 
باملسجد  يربْطنهن  �يث  �لشابا� 
�بالتنظيم ��جلماعة، �>ال فالشيطا4 
ضعف،  يظهر  �ين  5�ما  يترصد 
�يشكو �حٌد �حَد �ملسئولني فيها�ه 

�يتغلب عليه.  
لذ�   � �ملوعو5  باملسيح  �منا  >ننا 
فنحن بو�سطة �ملسيح �ملوعو5 � 
�لشيطا4،  مع   !wخ� معركة   �
�لكن >�� كنا بسبب �عمالنا نعطي 
على  يقبض   4� فرصة  �لشيطا4 
بسبب  Yم  مو�ٍ�  هيئة   � �ال5نا �
فِمثل  �لسيئة،  �ملسئولني  معاملة 
 s� كانو�  ]جاال  �ملسئولني،  هؤال} 
�لنسا}، ليسو� �نصا] �ملسيح �ملوعو5 
لذ�  �لشيطا4.  �نصا]  بل هم   ،�
يسعى   4�  Cمسئو كل  على  ينبغي 
��فر�5َ  نفسه  ليجّنب   Àبشكل خا
�جلماعة من هجماِ� �لشيطا4ِ. فمن 
 hتعا فْضَل �هللا  نفهم   4�  Z[��لضر
علينا �نناCَ ]ضى �هللا �. �كذلك 
ينبغي �4 يتذكر �لشبا� ��لشابا� 
 �< تعاh تفّضل عليهم  �يضا �4 �هللا 
خلقهم   �� �أل دية   Cلقبو �ّفقهم 
باملسيح  لإلميا4  �فَّقهم � � ديني، 
 � �لن®  بّشر   Zلذ�  � �ملوعو5 
 sيهز  4� شأنه  من   Zلذ�� مبجيئه، 
عليهم  لذ�  �لزمن،  هذ�  �لشيطا4 � 
سو}  بسبب  �لدين  عن   ��يبتعد �ال 
� سو} تصر' َمن � Cتصر' مسئو
يزعم �لصال,  �� َمن هو �ك� منهم، 
بل عليهم �4 ُيصبحو� �عو�4 �ملسيح 
تعاh من  �هللا  �يدعو�   � �ملوعو5 

اجمللد التاسع والعشرون، العدد الثالث، رمضان وشوال ١٤٣٧ هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٦ م

١٦

التقوى



�جل �لك. 
�عليم،  «يع  >ن¯   :hتعا �هللا   Cيقو
هجما�  من  خوفكم   zمبد �علم 
تسعو4  �نكم  ��عر'  �لشيطا4، 
�تدعو4 لذلك، لذ� سأ«ع  qلتجتنبو
��جتنا�  بالدعا}  عليكم  �5عيتكم. 
سلبية،  �فكا]�  توّلد   Pل� �لبيئة 
 � �قوعه   h< �إلنسا4  تدفع   Pل��
جتتنبو�  لكي  فا5عو�  �لشيطا4.  فخ 
�لشيطا4 5�ما. يقوC �هللا تعاh: ما 
ِبِنية  ��5عية  جهو5  من  به  تقومو4 
�هللا  عند  مقبولة  ستكو4  صاحلة 
�لشيطا4.  من  �سُتحَفظو4   hتعا
>ليهم  ُفّوضت  �لذين  على  �كذلك 
مهمة  >ليهم  �ُسّلمت  �لدين  خدمة 
 4� �>]شا5هم،  �جلماعة  �فر�5  تربية 
يسعو� بشكل خاÀ ليجعلو� �قو�Yم 
 ،hتعا �هللا  مرضا!  �فق  ��فعاYم 
يقع  �ّال  له  fلصني   �  qيدعو�
�حد � حضن �لشيطا4 بسبب سو} 
�فر�5  من   ٌّZ� يكو4  ��ّال  تصرفهم، 
 Zأل �لشيطا4  يتبعو4  ممن  �جلماعة 
سبب. يقوC �هللا تعاh سأتقبل مثل 
�سأهديكم  �ملخلصة،  �أل5عية   qهذ
لكي  �لشيطا4،  يها�هم  ��لذين 
تتمكنو� من �جتنا� هذY� qجما�، 
�من  h4 نصر! �هللا تعا��>ال من 5
تستطيعو4  ال  له  خضوعكم   4�5

لذ�  �لشيطا4،  هجما�  تتجنبو�   4�
 .hنصر! �هللا تعا ��عليكم �4 تتحر

هللا  �لشيطا4   Cقو كا4  قلُت  كما 
��مهلت¯  قهر�  متنع¯   y  4<  hتعا
�جلهد  كل   Cبذ�� �لنا�   Zسُأغو
يذهب   zمد  Z�  h< لذلك. 
�ملؤمن  5عو�  سعيه؟   � �لشيطا4 
ليتغّلب  يسعى  فالشيطا4   Z5لعا�
�قتهم  � Æيضا ح�ليا} �هللا �على �
��ا�C �4 �علهم يقومو4  ،wألخ�
�قوعهم   h<  Z5ّيؤ مبا  موִדم  عند 
مناَمه  شخٌص  �كر  سيطرته.  حتت 
 Cلس �ملسيح �ملوعو5 � فقاÒ �
�لرÏيا   qهذ �نتهت  لقد  «اعه:  بعد 
على �مر عجيب. يريد �لشيطا4 �4 
 ،Uلتمثُّال� بأنو��  �إلنسا4  Éد� 
 ،� �4 عاقبتك حسنة جدًّ  �يبد لكن 
موضع   � �لرÏيا   qهذ ;اية  أل4 
حسن. �لذZ كا4 يقص ]Ïياq بد� 
من ;اية ]Ïياq �نه جنا من �لشيطا4، 
 Uد��حيث كا4 �لشيطا4 ها�ه، 
كث�wً �4 �إلنسا4 حني يبذC �جلهو5 
ينجو،  �لشيطا4  هجما�  الجتنا� 
� بفضل من �هللا �، فقد �]5 عن �
�حد ��ليا} �هللا �نه حني تو� كانت 
بعد،  ”ليس  ֲדا،   qَّتفو كلمة  �خر 
ليس بعد“ �Z قبيل �فاته قد جر� 
على لسانه ”ليس بعد، ليس بعد“ 

فحني «ع �حُد مريديه هذq �لكلمة 
حيث كا4 جالسا قريبا منه �ستغر� 
�بد� يدعو �هللا باكًيا �متضرًعا  ،� جدًّ
ليَل ;اَ]، ليكشف عليه �ألمر �نه ملا�� 
”ليس  �فاته  قبيل   ��لو �لك   Cقا
له  ليس بعد“، ��خ�w حصل  بعد، 
�للقا} مع �لك �لو� � �لرÏيا: فسأله 
 � !wلكلمة �ألخ� qملا�� نطقَت هذ
�لشيطا4   4� مبا  فأجا�:  حياتك؟ 
يهاجم كل >نسا4 قبيل �ملو� لكي 
يسلب منه نو] �إلميا4 � هذq �لساعة 
 5�[���ألخw!، فقد جا}- �نا �يًضا 
�حني خيَّبت  ،s4 ير5ّ- عن �إلسال�
� قد �نفلتَّ من  Cله، قا sكل هجو
”ليس  قلُت:  عندها  ساملâا،   Zيد
بعد، ليس بعد“ �Z لسُت � مأمن 

منك حÆ �مو�.“ 
صحيح �نك ُتغوي¯ ��نا ��لص منك 
لكنك ستظل تغوي¯ حÆ �لفظ �خر 
�نفاسي، �>h �لك �حلني ال �ستطيع 
�4 �قوC >- قد �لصت منك. فهذ� 
�قامو�   Zلذ� �هللا  �ليا} � معيا]  هو 
 z[قصا  Cيبذ فالشيطا4   .Sمنا� لنا 
جهدq �4 �عل عاقبة ��ليا} �هللا �يضا 
يتسبب  �بذلك  �خيمة،  ما  �يلة 
 Z5لعا� فاملؤمن  جهنم.  5خوYم   �
حيث  جد�،  fيف  موقف  �مامه 
 h< �لغفلة  حلظة  تسوقه   4� ميكن 
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 s���لد �ب  لذ�  �لشيطا4،  حضن 
على �لتوبة ��الستغفا]. 

بيا4   � موضع   �  �  Cيقو  �
 sللهجو �لشيطا4  bا�ال�  �كر 
على �إلنسا4، �>فسا5 �عماله:     

”>4 �لشيطا4 يتربص باإلنسا4 كل 
يريد   Æعماله ح�لُيفسد   4��حني 
�4 ُيضله � �ألعماC �حلسنة �يسعى 
جاهد� إلفسا5ها بأZ طريقة ممكنة. 
فحني يصلي �ملر} يريد �لشيطا4 �4 
يفسدها بشعبة من �لفسا5 مثل �لريا} 
حسن  عمل  �هو  يصلي  فاإلنسا4 
فكر!  قلبه   � يلقي  �لشيطا4  لكن 
تبقى صالته خالصة  �لريا} لكي ال 
 � �يًضا   sإلما� يلقي   4� �يريد  هللا 
عن  �ملر}  يتغافل  �ال  فيجب  �بتال}، 
على  تكو4  هجماته  فإ4  هجماته، 
��لفجا] علنا، �Z �ملنغمسني  kلفسا�
عن  �ملبتعدين  ��ملنحرفني  �ملا5ية   �
يتو]�  ال  لكنه   ،qصيُد فهم  �لدين 
 Z� �يًضا،  �لزّها5  على   sجوY� عن 
�لصلحا}  مها�ة  عن  يتو]�  ال 
�يًضا  عليهم  �يشن  �يضا  ��لزها5 
�لفرصة.  له  تسنح  عندما   sجوY�
فالذين يعيشو4 � كنف فضل �هللا 
�يطلعو4 على �k5 مكايد �لشيطا4، 
فهم يْدعو4 �هللا ليعصمهم منه، �ما 
�لذين ما �0لو� ضعافا �ناقصني فُهم 

يتعرضو4 لالبتال} �حيانا." 
لذ� �ب على �ملؤمن �4 يد��s على 
�الستغفا] �يتضر� >h �هللا كل حني 
مكيد!  كل  من  يعصمه   4�  4��

للشيطا4. 
 � �ملوعو5  �ملسيح  سيدنا   Cيقو

الفتا �نظا]نا >h �الستغفا]:  
�إلنسا4  على   � �هللا  فر�  "لقد 
منه  ليطلب  �الستغفا]  على   s���لد
�حلماية من �يع �خلطايا- �لظاهر! 
ֲדا  علم  على  كا4  سو�}  ��خلفية، 
باليد  �]تكبها  قد  �كا4  �هلها   ��
باألنف   �� باللسا4   �� بالِرجل   ��
 ،sأليا� qبالعني. � هذ �� باأل�4 ��
�هو:   �  s5� 5عا}  تر5يد  �ب 
﴿َ]بََّنا َظَلْمَنا �َْنُفَسَنا َ�ِ>4ْ َلْم َتْغِفْر لََنا 

�َتْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن �ْلَخاِسِريَن﴾ َ
موضع   � ناصًحا  حضرته   Cقا  �

�خر: 
 sحكا� h< ��"�يها �ألعز!، ال تنظر

فيكم  يؤثِّر4ّ  فال  باستخفا'،  �هللا 
سمُّ �لفلسفة �ملعاصر!. �مُشو� حتت 
�لصالَ!   .wصغ كطفل   �  qمر���
�لصالَ!، فإ;ا مفتا, كل قو! �قد]!. 
عندما تقومو4 للصال! فال تصلُّوها 
�كأنكم متا]سو4 تقليد� bضا. كال 
بل �ب عليكم �4 تقومو� بوضو} 
 Z5ما بوضو}  تقومو4  كما  باط¯ 
جو�]حكم  فاغسلو�  �لصال!،  قبل 
 �  ،hتعا �هللا   wغ  �  wلتفك� من 
للصال!،  قومو�  �لوضو}ين  ֲדذين 
على   ���َتعو5َّ  ،�wًكث فيها  ��5ُعو� 

�لبكا} ��البتهاC لكي ُترَحمو�.
ينظر   � فهو   ،kَلصد�  kَلصد�
 �  kبالصد متسكو�  قلوبكم.   h<
 � يكو4   4� 5�ما، �ب  �مر  كل 
حسبانكم عند �خذ كل خطو! �نه 
مطلع على ما � قلوبكم فهل يسُع 
>نساًنا �É 4دعه �؟ �هل ينطلي 
عليه � مكر �� خد��؟ >نه لشقيٌّ 

عليكم أن تقوموا بوضـوء باط� كما تقومون بوضوء 
 rغ ) rمادي قبل الصالة، فاغسلوا جوارحكم من التفك
اهللا تعاS، � بهذين الوضوءين قوموا للصالة، وادُعوا 
فيها كثrًا، وَتعوَّدوا على البكاء واالبتهال لكي ُترsَوا.
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�صل �  Zلذ� �إلنسا4  �لك   � جدًّ
�لفاسقة >h 5]جة كأ4 �هللا  �عماله 
ليس موجو�5، فإنه ُيهَلك سريعا �ال 

يعبأ �هللا به.
�يها �ألعز!، >4 منطق �لدنيا �ملحَض 
�جلوفا}  فلسفتها   4<� شيطا4ٌ، 
 4<  �wكث �إلميا4  نو]  يقلل  >بليس 
��لت�ير � كل  �ملنطق  �لبحث عن 
ֲדا  تكتفو�  فال  شيطانية،  �مو]  �مر 
�حدها بل �ب �4 تبحثو� عن �هللا 
�نو��  �]تكا�   h<  Z5يؤ� �يضا، 

�لتجاسر، �يوصل >h 5]جة تقُر� 
�ملنطق  �تبعتم   ��<  Z� �إلحلا5.  من 
ينتقص  فسو'  فقط  ��لفلسفة 
�لتجاسر  فيكم  �يتولد  >ميانكم  نو] 
��خلقو�  �نفسكم  منها   ��فأنِقذ
فيكم قلبا يتسم بالتو�ضع ��ملسكنة، 
��متِثلو� لأل��مر 5�4 تر55 ��نقبا� 

كما ميتثل �لولد أل��مر �مه.
 h< لكرمي توصل� �لقر�4  تعاليم   4<
فَأْصغو�   ،zلتقو� من  �لعليا  �لد]جة 

>ليها ��ْجعلو� �نفسكم �سبها.“

�لذين  من  �علنا   4�  � �هللا   Cنسأ
�لشيطا4،  خطو��  �تبا�  �تنبو4 
�لقر�4  بتعاليم  يعملو4  ��لذين 
به  �مستعينني  له  خاضعني  �لكرمي 
�لذين  �من   ،qمر��أل �مستجيبني 
يشكر�4 �هللا على �نه �فََّقنا لإلميا4 
] له �4  مبن بعثه من عندq �لذZ ُقدِّ
يهزs �لشيطا4. �فَّقنا �هللا �4 نكو4 
من �لذين يؤ5ُّ�4 حق بيعتهم للمسيح 
�ملوعو5 � �ُيفشلو4 كل هجمة 
للشيطا4 �Éيِّبونه، �فقنا �هللا لذلك.     

m ُيغرk �لنهُر موسى �لرضيع �هو i قمة ضعفه،

بينما �غرk �مللَك فرعو" �هو i قمة جo�ته.

فمن كا" مع �هللا، فلن يضر` ضعفه،

�من m يكن مع �هللا فلن تنفعه قوته.
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